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فتح باب الترشيح لمنصبي عميد »اآلداب« 
و»طب األسنان«

إنشاء كرسي Stc للذكاء االصطناعي 

صرف مكافآت شهر فبراير

الأميير  امللكي  ال�سمو  �ساحب  برعاية 

منطقة  اأمر  نائب  عبدالرحمن  بن  حممد 

للعلوم  ال�سعودية  اجلمعية  م  تُنظِّ الريا�ض 

القادم  الثالثاء  والنف�سية »ج�سنت«  الرتبوية 

ي�سّكل  بييعيينييواٍن  ع�سر  الييتييا�ييسييع  مييوؤمتييرهييا 

روؤية  يف  الأ�سا�سية  الربامج  اأحد  م�سمونه 

ال�سخ�سية  »تعزيز  وهو   ،2030 ال�سعودية 

الفرتة  وذلك يف  ملجتمع حيوي«،  ال�سعودية 

8 - 10 رجب 1441هي املوافق 3-5 مار�ض 
من  جمموعة  املوؤمتر  وي�ست�سيف  2020م، 
ال�سمو  اأ�سحاب  من  واملتحدثات  املتحدثني 

املرتبطة  الخت�سا�سات  وذوي  واملييعييايل 

ب�سكل مبا�سر يف جمالت املوؤمتر الرئي�سة.

اإدارة  ورئي�ض جمل�ض  الرتبية  كلية  عميد 

ال�سايع،  فهد  الييدكييتييور  »جيي�ييسيينت«  جمعية 

جاء  املوؤمتر  مو�سوع  اختيار  اأن  اإىل  اأ�سار 

 ،2030 اململكة  روؤييية  اأهييداف  مع  متوافقا 

بناء جمتمع حيوي ذي قيم را�سخة من  يف 

لوطن طموح،  اقت�ساد مزدهر  اأجل حتقيق 

وت�سعى الروؤية لتحقيق ذلك عن طريق تنمية 

نه�سة  يف  لي�سهموا  وبناتها  اأبنائها  قييدرات 

جمتمعهم ووطنهم.

ت�سعى   2030 اململكة  روؤيييية  اأن  واأكيييد 

لييرتجييميية اأهييدافييهييا عيين طييريييق عيييدد من 

الربامج، تطور يف كل دورة تخطيط خم�سية، 

اأبرز  ومن  برناجًما،   12 حاليا  منها  وينفذ 

ال�سخ�سية  »تعزيز  برنامج  الييربامييج  تلك 

يف  ورد  ما  وفق  يرتكز  والييذي  ال�سعودية«، 

منظومة  على   ،2030 اململكة  روؤييية  موقع 

وحدتها  وعنا�سر  اململكة  باإرث  ترتبط  قيم 

خالل  من  الرا�سخة،  الإ�سالمية  ومبادئها 

تعميق  ت�ستهدف  تكاملية  مبادرات  منظومة 

الو�سطية  قيم  وتعزيز  الوطني،  النتماء 

والت�سامح والإيجابية واملثابرة.

التفا�صيل �ص7/6

»جستن« تعقد مؤتمرها التاسع عشر.. الثالثاء

الجامعة تشارك في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 

بعثة السياحة واآلثار في جولة بالعال د. العمر زارنا حين كان في المتوسطة

04
04

20 19

برعاية نائب اأمري الريا�ض..

لختيار  ال�ست�سارية  اللجنة  اأعلنت 

على  وبيينيياًء  واملييعيياهييد  الكليات  عييمييداء 

فتح  عن  اجلامعة،  مدير  معايل  توجيه 

عميد  ملن�سب  للرت�سيح  الييقييبييول  بيياب 

كلية الآداب، وعميد كلية طب الأ�سنان؛ 

للعميد  الييتييجييديييد  طييريييق  عييين  وذلييييك 

تقييم  التعوي�ض عنه، وكذلك  اأو  احلايل 

العميد احلايل والذي �سوف تنتهي فرتة 

عمادته، وذلك عن طريق الرابط التايل 

الإلكرتوين:  اللجنة  موقع  يف  واملوجود 

https://eservices.ksu.edu.sa/

.DeansSelection
ذكر ذلك لر�سالة اجلامعة اأمني �سر 

اللجنة الأ�ستاذ فواز بن عبدالعزيز 

ال�سبيعي، واأ�سار اإىل اأن اجلامعة ت�سعى 

املنا�سب  لييهييذه  الأفيي�ييسييل  اخييتيييييار  اإىل 

لهم  يحق  من  اللجنة  ودعييت  القيادية. 

تنظيم  ح�سب  اجلن�سني  ميين  الرت�سيح 

اإجراءات اختيار وتر�سيح عمداء الكليات 

واملعاهد يف جامعة امللك �سعود، لالطالع 

املر�سحني  يف  املتوقعة  ال�سمات  على 

يف  واملييعيياهييد  للكليات  عميد  ملن�سب 

واإجييراءات  واأنظمة  �سعود  امللك  جامعة 

اختيار وتر�سيح عمداء الكليات واإر�سال 

اإليه  امل�سار  الييرابييط  على  تر�سيحاتهم 

بنهاية  الرت�سيح  باب  يقفل  اأعاله، حيث 

يوم ال�سبت 1441/7/19هي املوافق 

2020/3/14م.

كتب: نايف القحطاين

التيي�ييسييالت  �سركة  مييع  اتفاقية  اجلييامييعيية  وقييعييت 

كر�سي  لإن�ساء  املا�سي،  الأربييعيياء   »STC« ال�سعودية 

اجلامعة،  مبقر  ال�سطناعي  الذكاء  جمال  يف  بحثي 

بتمويل  ال�سطناعي«  لييلييذكيياء   Stc »كيير�ييسييي  با�سم 

لل�سنة  ريييال  مليون  ريييال مبعدل  ماليني   4 اإىل  ي�سل 

يف  الرقمية  واحللول  البتكار  تعزيز  بهدف  الواحدة، 

جمالت حيوية مثل ال�ستدامة وحتليل البيانات والأمن 

ال�سيرباين.

وقع التفاقية نيابة عن معايل مدير اجلامعة، وكيل 

اجلامعة، الدكتور عبداهلل ال�سلمان، ونيابة عن الرئي�ض 

للرئي�ض  الأعلى  النائب  وقع   Stc ملجموعة  التنفيذي 

لل�سوؤون املوؤ�س�ساتية املهند�ض عبداهلل بن عبدالرحمن 

الكنهل. 

والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  و�سرح 

البحثية  للكرا�سي  العليا  اللجنة  ورئييييي�ييض  العلمي 

الدكتور خالد احلميزي اأن اإن�ساء »كر�سي Stc للذكاء 

ال�سراكة بني اجلامعة  من  ال�سطناعي« يج�سد جانباً 

البحث  عجلة  دعييم  يف  ي�سهم  مبا  اخلا�ض  والقطاع 

العلمي وريادته يف التحول الرقمي بحلول مبتكرة وفق 

روؤية 2030.

واأ�سار اإىل اأن الكر�سي يعد حا�سنة لالبتكار والبحث 

العلمي والتطوير يف جمال الذكاء ال�سطناعي و�سي�سهم 

العالية  اجلييودة  ذات  والبحوث  الدرا�سات  اإجييراء  يف 

د.احلميزي  �سكر  كما  العلمي،  الن�سر  حركة  ودعييم 

لدعم   املبادرة  هذه  على  ال�سعودية  الت�سالت  �سركة 

امل�ساريع البحثية يف اجلامعة. 

القبول والت�سجيل عن بدء موعد �سرف املكافاآت  اأعلنت عمادة �سوؤون 

وبدل الإعاقة للطالب والطالبات املنتظمني بالف�سل الدرا�سي الثاين للعام 

اجلامعي 1441هي ابتداًء من يوم اخلمي�ض املوافق 2020/2/27م، وذلك 

عن �سهر فرباير  لعام 2020م، حيث جتاوز مبلغ املكافاآت 40 مليون ريال. 

جتاوزت 40 مليون ريال

ضعف خدمة اإلنترنت في الجامعة
عانى من�سوبو اجلامعة الأ�سبوعني املا�سيني، من 

وقلة  ال�سرعة  وانخفا�ض  الإنرتنت  خدمة  �سعف 

كبر  قدرة عدد  لعدم  اأدى  البيانات، مما  حجم 

واأداء مهامهم  الإنرتنت  منهم على ت�سفح �سبكة 

الت�سال  ومت  طبيعية،  ب�سورة  بها  املرتبطة 

اأقييرت  التي  الإلكرتونية،  التعامالت  بعمادة 

بامل�سكلة واأفادت بقرب حلها.

ر�سالة  �سحيفة  اأجييرتييه  اتيي�ييسييال  ويف 

اجلييامييعيية ميييع عييمييادة 

الإلكرتونية  ملييييعييييرفيييية التعامالت 

بييخيي�ييسييو�ييض �سبب �سعف الإنرتنت، من خالل تقدمي بالغ 

�سعف الإنرتنت، فقد بني رد موظف التعامالت الإلكرتونية اأن ال�سعف عام 

الإنرتنت  �سرعة  خلف�ض  توجهاً  هناك  باأن  واأفيياد  اجلامعة،  م�ستوى  على 

برنامج  حتميل  اإىل  بالإ�سافة  م�سرتك،  لكل  املخ�س�سة  البيانات  وحجم 

»حامي الفرو�سات«.

مؤتمر اإلعالم والتنمية..

استشراف المستقبل
2/3

دورات   4 الأحيييد  اليييييوم  تنطلق 

القطاع  يف  متخ�س�سة  تييدريييبييييية 

العقاري  »التدريب  بعنوان  العقاري 

وطالبات  لطالب  مثمرة«،  فر�ض 

جامعة امللك �سعود، وذلك يف مدرج 

وذلييك  الآداب،  كلية  مقابل  1اأ7 
امتداداً للموؤمتر الإعالمي ال�سنوي 

اجلمعية  نييظييمييتييه  الييييذي  الييثيياميين 

ال�سعودية لالإعالم والت�سال بعنوان 

روؤييية  �سوء  يف  والتنمية  »الإعيييالم 

.»2030
»مقدمة  بعنوان  الأوىل  اليييدورة 

بعنوان  والييثييانييييية  امليييرافيييق«  اإدارة 

»مييقييدميية الييو�ييسيياطيية الييعييقييارييية« 

»مقدمة  الثالثة  الدورة  وت�ستعر�ض 

احتييادك املييالك« والييدورة الأخييرة 

بعنوان »مقدمة الت�سويق العقاري«.

ال�سعودي  العقاري  املعهد  وبييني 

اأنه �سيقدم �سهادات معتمدة، توؤهل 

جمييالت  عييدة  يف  للعمل  حامليها 

عقارية، واحل�سور متاح للجميع. 

انطالق الدورات 
التدريبية في القطاع 

العقاري.. اليوم



تغطية: اأن�س اخلمي�س/خالد الطعيمي 

اآل �سعود، عميد كلية  افتتح الدكتور نايف بن ثنيان 

الآداب، ورئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية ال�سعودية لالإعالم 

والت�سال، املوؤمتر الإعالمي ال�سنوي الثامن حتت عنوان 

»الإع��الم والتنمية يف �سوء روؤي��ة 2030«، وذلك برعاية 

انعقد  اجلامعة، والذي  مدير  ال��ع��م��ران  ب���دران  ال��دك��ت��ور 

 30 م��ن  اأك��ر  الآداب، مب�ساركة  يومني بكلية  م��دار  على 

باحثًا وباحثة يف خمتلف التخ�س�سات.

العالقة بني الإعالم والتنمية

بداأ حفل الفتتاح بقاعة حمد اجلا�سر بكلية الآداب، 

بكلمة وجه فيها �سمو الأمري �سكره ملدير اجلامعة الدكتور 

بدران العمر، ورحب فيها بامل�ساركني يف املوؤمتر والقائمني 

عليه، موؤكداً على العالقة الوثيقة بني الإعالم والتنمية، 

بوجود عمل  اإل  تنموي  برنامج  يوجد هناك  »لن  قائاًل: 

اإعالمي ور�سالة اإعالمية ناجحة«. واأ�ساف: »اإن اململكة 

العربية ال�سعودية �سهدت خالل اخلم�س �سنوات الأخرية 

نه�سة حقيقية ومنواً بف�سل القيادة الر�سيدة على الرغم 

من الظروف التي مر بها القت�ساد«.

خدمة الوطن

الإعالم  ق�سم  رئي�س  العنزي  علي  الدكتور  بداأ  بدوره 

اجلمعية  بها  تقوم  التي  اجل��ه��ود  على  بالثناء  حديثه 

الباحثني  وجمع  دعوة  يف  والت�سال  لالإعالم  ال�سعودية 

باأنها  اإياها  وا�سفاً  باملوؤمترات،  للم�ساركة  والباحثات 

على  املنهجية  وتطوراته  لالإعالم  واملرجعية  احلا�سنة 

يف  ي�سب  مبا  �سواء،  حد  على  والعلمي  املهني  اجلانب 

خدمة الوطن وخدمة العلم والإعالم، ابتداًء من الطالب 

وانتهاًء بالأ�ساتذة واملهنيني يف هذا املجال.

امل�ستقبل  ا�ست�سراف  املوؤمتر يف  روؤية  عن  اأعرب  كما 

التي  البحثية  الأوراق  خالل  من  للحا�سر  وا�ستعرا�سه 

ثلة من  للما�سي من خالل تكرمي  مت مناق�ستها وعودته 

على  جمالته  كافة  يف  بالإعالم  �ساهمت  التي  الرموز 

امل�ستويات جميعها املحلية والإقليمية والدولية.

ريادة علمية

من جانب اآخر، اأ�سارت الدكتورة عهود ال�سهيل وكيلة 

الإع��الم  ملوؤمتر  العلمية  للجنة  واملمثلة  الإع��الم،  ق�سم 

والتنمية يف كلمتها يف احلفل الفتتاحي، اإىل اأن املوؤمتر 

جمالت  يف  العلمية  الريادة  حتقيق  يف  بالإ�سهام  كفيل 

اأم��ام  ال�سبل  فتح  يف  وامل�����س��ارك��ة  والت�����س��ال  الإع����الم 

وامل�سارف  الربامج  وتنفيذ  واختيار  املتميز  التخطيط 

الإعالمية  املوؤ�س�سات  مع  بالتعاون  املتخ�س�سة  البحثية 

من اأجل تنمية املعرفة العلمية والإعالمية وربطهما مًعا 

يف م�سرية التنمية الوطنية، موؤكدة على دور الإعالم يف 

ي�ساهم يف  للمواطن مبا  الواعي  الفكر  واإع��داد  �سناعة 

دفع عجلة التطوير والتنمية.

ال�سعودية  اجلمعية  جهود  على  ال�سهيل  اأثنت  كما 

واقع علمي  اإن�سائها يف حتقيق  منذ  والت�سال  لالإعالم 

ماأمول وا�ستغالل كافة اإمكاناتها الب�سرية واملادية لتنفيذ 

اأجل  من  الإعالمية  والأن�سطة  ال��ربام��ج  من  جمموعة 

بالذكر  كما خ�ست  والعلمية،  املعرفية  بالتنمية  الرتقاء 

ت�سدر املجلة العربية يف الإعالم والت�سال املركز الثالث 

والت�سال  الإعالم  تخ�س�س  العلمية يف  املجالت  �سمن 

على امل�ستوى العربي.

ثقافة املواطنة

رئي�س  عاطف  حممد  ح��امت  ال��دك��ت��ور  تطرق  ب���دوره 

الهام  ال��دور  اإىل  العامة،  للعالقات  امل�سرية  اجلمعية 

ال�سعوب  بني  والتقارب  املجتمع  يف  العامة  للعالقات 

املوؤ�س�سات  يف  الرئي�س  املحرك  باعتبارها  واملجتمعات، 

بتنظيم  م�ست�سهداً  والقت�سادية،  والثقافية  العلمية 

بعنوان   2019 عام  امل�سرية  للجمعية  الثقايف  ال�سالون 

»الإعالم والتنمية روؤى م�سر وال�سعودية 2030«، وم�سرياً 

والدولة،  املواطن  بني  الثقافة  بناء  و�سرورة  اأهمية  اإىل 

ال�سحيحة  املعلومات  اإع��ط��اء  خ��الل  م��ن  تتحقق  التي 

والإجنازات  التنموية  امل�سروعات  والتوعية يف  الإيجابية 

اجلامعية.

رموز اإعالمية

ويف ختام حفل الفتتاح، قام الدكتور نايف بن ثنيان، 

يف  �ساهمت  التي  الإعالمية  ال��رم��وز  من  ع��دد  بتكرمي 

اإثراء وتطوير احلقل الإعالمي الإقليمي واملحلي، ومنهم 

حترير  رئي�س  اهلل،  رح��م��ه  ال�سديري  ت��رك��ي  الأ���س��ت��اذ 

�سحيفة الريا�س الأ�سبق، والدكتور عبدالرحمن ال�سبيلي 

اأ�ستاذ الإعالم رحمه اهلل، والأ�ستاذ حممد فرج التون�سي 

مدير قنوات mbc، والأ�ستاذ خالد بن حمد املالك رئي�س 

�سلطان البازعي  والأ�ستاذ  اجل��زي��رة،  �سحيفة  حترير 

رئي�س هيئة امل�سرح والفنون. 

7 جل�سات
يومني،  م���دار  على  جل�سات  �سبع  امل��وؤمت��ر  ت�سمن 

�سملت العديد من املحاور، وهي على الرتتيب: الإعالم 

والتنمية الأدوار واملتطلبات والتحديات، الإعالم املحلي 

امل�سامني  التنمية،  يف  املتوقعة  والأدوار  املناطق  واإعالم 

دور  واجلديدة،  التقليدية  الإع��الم  و�سائل  يف  التنموية 

وال���روؤى  التحول  ب��رام��ج  ل��دع��م  وم�سوؤولياته  الإع���الم 

الوطنية، دور الإعالم يف مواجهة الأزمات التنموية، دور 

التخ�سي�س وق�سايا تخ�سي�س قطاع  الإعالم يف برامج 

الإعالم، حمالت التوعية العامة يف املجالت التنموية.

الأدوار واملتطلبات والتحديات

الأوراق  تخللت اجلل�سة الأوىل مناق�سة جمموعة من 

واملتطلبات  الأدوار  والتنمية  »الإع���الم  ح��ول  البحثية 

بعنوان  بورقة  جنيد  حنان  الدكتور  بداأتها  والتحديات« 

الجتماعية  امل�سوؤولية  لأبعاد  العربي  اجلمهور  »روؤي��ة 

للموؤ�س�سات الإعالمية والعوامل املوؤثرة فيها«، واأحلقتها 

لالإعالم  امل�ستجدة  الجتاهات احلديثة  اآخر عن  ببحث 

دور  ع��ن  الك�سف  خاللهما  م��ن  ا�ستهدفت  اجل��دي��د، 

ومدى  الإعالمية،  واملوؤ�س�سات  الجتماعية  امل�سوؤولية 

اجلمهور  نظر  وج��ه��ة  م��ن  ال���دور  ه��ذا  ب��اأب��ع��اد  قيامها 

العربي، والتعرف على مدى اهتمام املوؤ�س�سات الإعالمية 

نقل  الجتماعية جتاه اجلمهور، وخا�سة يف  للم�سوؤولية 

املهنية على  القيم  وتاأثري  املختلفة  واملو�سوعات  الخبار 

العمل الإعالمي.

الت�سويق الأخ�سر

عبداهلل  حممد  داليا  الدكتورة  ذلك  بعد  ا�ستعر�ست 

ورقة عن »الت�سويق الأخ�سر ومراعاة العتبارات البيئية 

اإط��ار  يف  للمنظمات  الر�سمية  اللكرتونية  امل��واق��ع  يف 

التنمية امل�ستدامة درا�سة حتليلية –مقارنة«، و�سعت من 

خاللها للك�سف عن مدى حر�س املنظمات على ت�سمني 

اإ�سافة  اأهدافه يف مواقعها،  الأخ�سر وحتديد  الت�سويق 

اإىل ر�سد اأهم اآليات الت�سويق البارزة مبواقع املنظمات، 

مع تقدمي جمموعة من التو�سيات ب�ساأن الدور الواجب 

على املنظمات.

»الإع��الم  بعنوان  العربي  عثمان  د.  اأ.  ورق��ة  اأعقبها 

ف��راغ« حت��دث خاللها  يعي�س يف  ول  ف��راغ  من  ياأتي  ل 

احلرب  بعد  ما  ظ��روف  التنموي يف  الإع��الم  ن�ساأة  عن 

العاملية الثانية، م�سرياً اإىل ثالثة مدار�س تنموية رئي�سية 

ت�سورات  �سكلت  والتي  البدلية،  التبعية،  التحديث،  هي 

خمتلفة عن اأهداف التنمية وم�ساكلها.

دور املواطن

»دور  عن  غ��زواين  بكر  بو  �سامية  الدكتورة  ورق��ة  ثم 

املواطن والإعالم يف حتقيق روؤية  2030« وا�ستعر�ست 

من خاللها دور الو�سيط واملنتج والنقح الذي غري امل�سهد 

الإعالمي والت�سايل التقليدي، مبينة اإ�سهامات املواطن 

با�ستخدام منهج انرثوبولوجيا الإنرتنت كمنهج جديد.

عن  بورقة  القحطاين  منرية  اأ.  اجلل�سة  واختتمت 

»الإعالم والتنمية الأدوار واملتطلبات والتحديات« تناولت 

التنمية  تفعيل  يف  ودوره  التنموي  الإع��الم  مفهوم  فيها 

خدمة  يف  املحلي  املجتمع  اإ���س��راك  خ��الل  من  املحلية 

متطلبات التنمية.

امل�سامني التنموية

التنموية  امل�سامني  ح��ول  الثانية  اجلل�سة  ت��رك��زت 

وا�ستعر�ست  واجل��دي��دة،  التقليدية  الإع��الم  و�سائل  يف 

علي  الدين  بهاء  د.  اأ.  بورقة  ب��داأت  بحثية  اأوراق  عدة 
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مؤتمر »اإلعالم والتنمية في ضوء رؤية 2030« 
يناقش 7 محاور

على مدى يومين وبمشاركة 30 باحثًا وباحثة

د. نايف بن ثنيان: لن يكون هناك برنامج تنموي إال بوجود رسالة إعالمية ناجحة
د. العنزي: المؤتمر يستشرف المستقبل ويستعرض الحاضر ويعود إلى الماضي 



يف  املحلية  العربية  الف�سائية  القنوات  »دور  بعنوان 

على  خاللها  ركز  الداخلية«  ال�سياحة  وتن�سيط  تنمية 

دور الإعالم يف التنمية ب�سفة عامه وعلى دور الإعالم 

ال��رتوي��ج  يف  املحليه  الف�سائية  بالقنوات  التقليدي 

لل�سياحة الداخلية، بالتطبيق على قناة دبي.

التنمية ال�سياحية

»تقييم  بعنوان  عبدالعزيز  نان�سي  الدكتورة  ورقة  ثم 

ال�سياحة  تنمية  يف  ال�سياحية  الإلكرتونية  املواقع  دور 

ال�سعودية يف �سوء روؤية 2030« ا�ستهدفت فيها تقييم 

املمار�سات املهنية املتعلقة مبحتوى وت�سميم ثالثة مواقع 

�سياحية هي الهيئة العامة لل�سياحة، موا�سم ال�سعودية، 

الأه���داف  م��ع  تالئمها  وم���دى  الفعاليات،  وروزم��ان��ة 

ال�سرتاتيجية لروؤية 2030 بالن�سبة لقطاع ال�سياحة يف 

الأمناط  اأهم  عن  والك�سف  ال�سعودية،  العربية  اململكة 

ال�سياحية واملناطق اجلغرافية التي ركزت عليها مواقع 

الدرا�سات.

ال�سور املعلوماتية

بورقة  موزاوي  فريد  الدكتور  الثانية  اجلل�سة  اختتم 

 »2030 لروؤية  املعلوماتية  ال�سور  »خ�سائ�س  بعنوان 

لروؤيه  املعلوماتية  ال�سور  خ�سائ�س  فيها  ا�ستعر�س 

2030، حت��ل��ي��ل م�����س��ت��وى م��واق��ع ال�����س��ح��ف ال��رائ��دة 
وحتديد  ت��وي��رت،  على  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 

اجلمهور  وتفاعل  لالإنفوجرافيك  الرئي�سية  اخل�سائ�س 

معها، وتو�سل اإىل اأن هناك متغريات م�ستقلة متثلت يف 

الألوان وخطوط الطباعة و�سكل الإنفوجرافيك ومتغري 

تابع ومتغري تابع هو تفاعل اجلمهور يف تويرت.

برامج التحول

الإع���الم  »دور  حم��ور  ح��ول  الثالثة  اجلل�سة  درات 

الوطنية«  وال���روؤى  التحول  برامج  لدعم  وم�سوؤولياته 

بداأها الدكتور اأحمد �سامي العايدي بورقة بعنوان »دور 

بق�سايا  الوعي  ن�سر  يف  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 

على  التعرف  من خاللها  ا�ستهدف  امل�ستدامة«  التنمية 

مدى اهتمام ال�سباب ال�سعودي  ملن�سات و�سائل التوا�سل 

الجتماعي، ومعرفة اأهم ق�سايا التنمية امل�ستدامة التي 

يحر�س على متابعتها.

الأمن ال�سيرباين

الأحمد  �سليمان  بن  الدكتور حممد  ذلك عر�س  تال 

وروؤي���ة  اجل��دي��د  ل��الإع��الم  ال�سيرباين  »الأم���ن  بعنوان 

مع  ال�سخ�سية  حديثه يف جتربته  ب��داأ  وال��ذي   »2030
اجلرمية ال�سيربانية، موؤكداً اأن الأمن ال�سيرباين نتيجة 

طبيعية للنمو ال�سريع لتكنلوجيا الإنرتنت، ويعد حتدياً 

يواجهه املوؤ�س�سات يف جميع اأنحاء العامل، حمدداً تف�سري 

تاريخ الأمن ال�سيرباين علمياً وعملياً، ثم م�سرياً لأهم 

عوامل انت�سار الهجمات والخرتاقات الأمنية للخدمات 

الإلكرتونية.

الف�ساء الفرتا�سي

بعنوان  ورقة  البعيز  اإبراهيم  الدكتور  ذلك  بعد  قدم 

خاللها  من  وق��دم  الف��رتا���س��ي«  الف�ساء  يف  »التنمية 

درا�سة و�سفية عن جتربته يف ان�سمامه مللتقى »اأ�سبار« 

وهي مبادرة للم�سوؤولية الجتماعية تبنتها موؤ�س�سة من 

الجتماعي  للرتا�سل  من�سة  لتوظيف  اخلا�س  القطاع 

»وات�س اآب« يف م�سروع تنموي.

ال�سيلفي ال�سعودي

بحثية  م�ساركة  ال�سهيل  عهود  الدكتورة  قدمت  كما 

بعنوان »ال�سيلفي ال�سعودي دور الإعالم يف تعزيز الهوية 

�سوابط  وفهم  حتديد  ا�ستهدفت   »2030 ال�سعودية 

العالقة التي حتكم الإعالم بالهوية ال�سعودية، والتعرف 

تقليدية  ���س��واء  ال�سعودية  الإع���الم  و�سائل  دور  على 

التغريات  ظل  يف  الوطنية  الهوية  تعزيز  يف  حديثة  اأو 

مع  النمط  ذلك  ات�ساق  عدم  اأو  تناغم  ومدى  التقنية، 

القيم الرا�سخة يف املجتمع ال�سعودي.

دعم برنامج التحول

الثالثة الدكتورة هويدا الدر بورقة  اختتمت اجلل�سة 

بعنوان »دور �سبكات التوا�سل الجتماعي يف دعم برنامج 

باململكة  ال�سياحية  التنمية  جمال  يف  الوطني  التحول 

العربية ال�سعودية« ا�ستعر�ست من خاللها دور �سبكات 

الوطني  التحول  برنامج  دعم  يف  الجتماعي  التوا�سل 

ال�سعودية  العربية  باململكة  ال�سياحية  التنمية  يف جمال 

من خالل اإجراء درا�سة حتليلية للح�ساب الر�سمي لهيئة 

.twitter ال�سياحة والرتاث الوطني على موقع

3 حماور اأ�سا�سية للروؤية
عبدامللك  للدكتور  حتليلية  درا�سة  نتائج  اأو�سحت 

اأن  الإع���الم،  بق�سم  التدري�س  هيئة  ع�سو  ال�سلهوب 

ال�ستمالت املُ�ستخدمة من قبل �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري حممد بن �سلمان ويل العهد نائب رئي�س جمل�س 

الإع��الم،  لو�سائل  اأحاديثه  يف  ال��دف��اع،  وزي��ر  ال���وزراء 

وهي  نقاط،  اأربع  حول  ترتكز  عقالنية  ا�ستمالت  هي 

وتقدمي  الواقعية،  والأح��ادي��ث  باملعلومات  ال�ست�سهاد 

الأرقام والإح�ساءات، وبناء النتائج على مقدمات، اإىل 

جانب تفنيد وجهات النظر الأخرى. 

لورقٍة  تقدميه  خالل  من  ال�سلهوب  الدكتور  واأ�سار 

علميٍة يف املوؤمتر، اإىل تركيز �سمو ويل العهد على عدٍد 

الثقافية و�سناعة  التنموية كدعم احلركة  الق�سايا  من 

الرتفيه وق�سايا املراأة وتنويع القت�ساد وحماربة الف�ساد 

والفكر املتطرف، م�سرياً من خالل م�ساركته يف املوؤمتر 

لالإعالم  ال�سعودية  للجمعية  الثامن  ال�سنوي  الإعالمي 

لو�سائل  العهد  ويل  �سمو  حديث  اأن  اإىل  والت�����س��ال، 

الإعالم، دائماً ما يتمّيز باجلاذبية. 

»الق�سايا  بعنوان  حتليلة  درا���س��ًة  ال�سلهوب  وق��دم 

الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأح��ادي��ث  يف  التنموية 

على  �سموه  تركيز  خاللها  اأو�سح  �سلمان«  بن  حممد 

م�سرياً  و�سيا�سياً،  اقت�سادياً  بالدول  العالقات  طبيعة 

اإىل اأن جاذبية �سمو ويل العهد يف احلوارات ال�سحفية 

البيانات  بات�ساق  مدعومة  تكون  ما  دائماً  والتلفزيونية 

التي يُقدمها �سموه باحلجج والأدلة يف احلديث، الذي 

يت�سم اأي�ساً بب�ساطة اللغة وو�سوحها.

اأطر اإعالمية

يُذكر باأن درا�سة الدكتور عبدامللك ال�سلهوب، تهدف 

اإىل التعرف على الق�سايا واملو�سوعات التنموية التي مت 

�سلمان  بن  الأمري حممد  اأحاديث وحوارات  تناولها يف 

مع و�سائل الإعالم، وال�ستمالت وال�سرتاتيجات واأنواع 

الأطر الإعالمية امل�ستخدمة يف هذه الأحاديث. و�سعى 

الباحث اإىل التعرف على ما اإذا كان هناك فروق ذات 

دللة اإح�سائية يف طبيعة الق�سايا التنموية املطروحة، 

باإجراء  قامت  التي  الإعالمية  الو�سيلة  لنوعية  تبعاً 

احلوار مع �سمو ويل العهد، حيث قام الدكتور ال�سلهوب 

جريت 
ُ
بتحليل م�سمون جميع احلوارات واللقاءات التي اأ

مع �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان خالل 

من  �سبتمرب   30 اإىل   2016 لعام  اأبريل   5 من  الفرتة 

عام 2019. 

املحور الأ�سا�سي

اأن الق�سايا القت�سادية كانت  اإىل  وخل�س ال�سلهوب 

الإعالمية  احل��وارات  جميع  يف  الأ�سا�سي  املحور  هي 

هما  اأ�سا�سيني،  مو�سوعني  ت�سمنت  الق�سايا  هذه  واأن 

روؤية اململكة العربية ال�سعودية 2030 وبرنامج التحول 

الوطني. كما بينت النتائج تركيز اأحاديث �سموه لو�سائل 

املجتمع  وه��ي  اأ�سا�سية،  ج��وان��ب  ثالثة  على  الإع���الم 

ال�سعودي احليوي، القت�ساد املزهر، والوطن الطموح، 

وهي املحاور الأ�سا�سية لروؤية 2030.

ال�سباب ال�سعودي 

بن  الأم��ري حممد  تركيز  اأي�ساً  النتائج  اأظهرت  كما 

واأن  بهم،  والع��ت��زاز  ال�سعودي  ال�سباب  على  �سلمان 

حتقيق روؤية اململكة لن يتم اإل بتوفيق اهلل ثم ب�سواعد 

لها  التناول  فكان  الأخ��رى  الق�سايا  اأم��ا  الوطن.  اأبناء 

كما  والع�سكرية.  ال�سيا�سية  الق�سايا  بني  ما  متنوعاً 

اأظهرت الدرا�سة التحليلية للدكتور ال�سلهوب، اأن اإطار 

النتائج القت�سادية كان الإطار الأبرز يف اأحاديث �سمو 

بعر�س  قيامه  خالل  من  وذلك  الإعالمية،  العهد  ويل 

النتائج  خ��الل  م��ن  الق��ت�����س��ادي،  وامل��و���س��وع  الق�سية 

والتاأثريات القت�سادية على اململكة العربية ال�سعودية.

ال�سائعات يف و�سائل الإعالم

واأو�سح الدكتور حامت عاطف موؤ�س�س ورئي�س جمل�س 

اإدارة اجلمعية امل�سرية للعالقات العامة، اأن الفئة الأقل 

هي  العام،  ال��راأي  فئات  اأه��م  وهي  املجتمع،  ثقافة يف 

التي تتقبل ال�سائعات اأكرث من غريها وهي الأكرث تاأثراً 

بها، م�سرياً اإىل اأن من �سمات هذه الفئة التوتر نتيجة 

م�ساركته يف  من خالل  داعياً  ال�سغوطات،  العديد من 

اإىل   ،2030 روؤي��ة  �سوء  يف  والتنمية  الإع���الم  موؤمتر 

�سرورة اتباع ال�سفافية يف عر�س املعلومات حول التنمية 

اأكد  كما  ال�سائعات،  انت�سار  بهدف جتنب  الجتماعية، 

الإعالمي  العمل  يف  املهنة  باأخالقيات  اللتزام  اأهمية 

كحائط �سٍد يف مواجهة انت�سار ال�سائعات حول التنمية 

فاعلية  اإىل  م�سرياً  الوطنية،  والتحولت  الجتماعية 

وحتليلها  ال�سائعات  مواجهة  يف  الإعالمية  املرا�سد 

ب�سفة  العام  الراأي  مع  التوا�سل  جانب  اإىل  وتفنيدها، 

م�ستمرة و�سرعة الرد الفوري.
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د. الشلهوب: حوارات ولقاءات سمو ولي العهد ركزت على ثالثة محاور أساسية
د. عاطف: الفئة األقل ثقافة في المجتمع هي أكثر الفئات تقبال للشائعات وتأثرًا بها

د. الشهيل: مجلة جمعية اإلعالم واالتصال تصدرت المركز الثالث على المستوى العربي
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الثالث  الدولي  الجيولوجي  المؤتمر 
الثالثاء جدة..  بمدينة  عشر 

وظيفتك«  »اصنع  فعالية 
اليوم الطالبات  بمدينة 

حلقة  في  الصحي«  »التأمين 
»إدارة األعمال« بـ نقاش 

تنظم اجلمعية ال�سعودية لعلوم 

الأر�ض املوؤمتر اجليولوجي الدويل 

خالل  جدة  مبدينة  ع�سر  الثالث 

1441هـ  رجــب   -10  8 الــفــرة 

2020م،  مار�ض   5  -  3 املــوافــق 

ال�سناعة  ـــر  وزي بــرعــايــة  ـــك  وذل

الأ�ستاذ  معايل  املعدنية  والــروة 

بندر بن اإبراهيم اخلريف.

وتتوىل اجلمعية ال�سعودية لعلوم 

مع  والتن�سيق  بالتعـاون  الأر�ـــض 

وزارة ال�سناعة والـروة الـمعدنية 

ــوجــي  ــول تــنــظــيــم املــــوؤمتــــر اجلــي

ــث عــ�ــســر، الـــذي  ــال ــث الـــــدويل ال

بجيولوجية  التعريف  اإىل  يهدف 

وتاأثريه  التعدين  وقطاع  اململكة 

وفر�ض  اململكة  اقت�ساديات  على 

وت�سجيع  بها  التعديني  ال�ستثمار 

ال�ستك�ساف  التعاون يف جمالت 

وي�ساحب  التعديني،  وال�ستغالل 

م�ساركة  يت�سمن  معر�ض  املوؤمتر 

واجلــهــات  واجلــامــعــات  الهيئات 

املختلفة  الأر�ـــض  بعلوم  البحثية 

وور�ض عمل علمية متخ�س�سة.

اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  واأو�ــســح 

الأر�ض  لعلوم  ال�سعودية  اجلمعية 

ــور عــبــداهلل الــعــمــري اأن  ــت ــدك ال

علمي  حــدث  ــرز  اأب يعترب  املوؤمتر 

ينظم  الأر�ـــــض  ــوم  عــل يف جمـــال 

ال�سعودية  العربية  اململكة  داخــل 

وفــعــالً  حقيقياً  ــاً  دافــع وي�سكل 

لتقدم العلوم واملعرفة مبا يظهره 

من م�ستجدات لالأفكار والتقنيات 

ب�ستى  اجلــيــولــوجــيــة  الــعــلــوم  يف 

املوؤمتر  تكرار  اأن  حيث  فروعها، 

الظروف  متليها  �ــســرورة  اأ�سبح 

روؤيـــة  ظــل  يف  الــواقــع  ويحتمها 

احلكومة الر�سيدة وحر�سها على 

تعزيز القت�ساد الوطني وتخفيف 

ــجــاد  ــمــاده عــلــى الــنــفــط واإي اعــت

م�سادر متنوعة للدخل.

واأ�سار اإىل اأن املوؤمتر يهدف اإىل 

اجليولوجية  املعرفة  وتعزيز  دعم 

العلمية يف علوم الأر�ض وعالقتها 

دور  وتعزيز  امل�ستدامة،  بالتنمية 

علوم الأر�ض يف ال�ستغالل الأمثل 

ـــلـــروات املــعــدنــيــة والــتــعــريــف  ل

القطاعني  وتــطــلــعــات  باأن�سطة 

ـــام واخلــــا�ــــض يف جمـــالت  ـــع ال

ــتــعــديــن، كما  ــوم الأر�ـــــض وال عــل

يهدف املوؤمتر اإىل تبادل املعارف 

ــار واخلـــربات مبــا يحقق  ــك والأف

تطوير ا�ستخدامات علوم الأر�ض 

وت�سخري علوم الأر�ض للبحث عن 

الطبيعية من مياه وغاز  الروات 

ونفط ومعادن اقت�سادية. 

جــدول  اأن  الــعــمــري  د.  ـــوه  ون

عدد  على  ي�ستمل  املوؤمتر  اأعمال 

النظرية  ــبــحــوث  ال مــن  متميز 

فيه  تناق�ض  و�سوف  والتطبيقية 

التي  املهمة  الق�سايا  من  الكثري 

املختلفة  الأر�ـــــض  عــلــوم  تــربــط 

التعدين  وقطاع  والبيئة  بالتنمية 

والطاقة املتجددة وذلك لأهميتها 

جمتمعاتنا  تنمية  يف  الــكــبــرية 

والرقي بها.

معهد  مع  بالتعاون  الطالبات،  ل�سوؤون  الطالب  �سوؤون  عمادة  تطلق 

وظيفتك  »ا�سنع  �سعار  حتت  وظيفتك  ا�سنع  فعالية  الأعمال،  ريــادة 

باأعمالك« اليوم الأحد 6رجب 1441هـ وت�ستمر حتى يوم  وكن قائداً 

 1 ال�ساعة  حتى  �سباحاً   9 ال�ساعة  من  1441هـ  رجب   10 اخلمي�ض 

ظهراً ، يف البهو الرئي�سي للمدينة اجلامعية للطالبات، والتي ي�ساحبها 

بازار الطالبات املُقام لل�سنة الرابعة على التوايل والذي يدعم م�ساريع 

الطالبات النا�سئة وجتهيزهن ل�سوق العمل. كما تت�سمن الفعالية لقاءات 

لرائدات الأعمال، وور�ض عمل، وجل�سات ا�ست�سارية، وجل�سات حوارية.

اجلهود  و�سخ  ــداع  الأب باأهمية  الطالبات  لتعريف  الفعالية  تهدف 

وتدعم  الطموحة،  روؤيته  وحتقيق  الوطن  خلدمة  للطالبات  الإبداعية 

ــــض جتـــــــارب رائـــــــدات  � ذلك بور�ض العمل، واملحا�سرات، وا�ستعرا 

الأعمال لت�سجيع الطالبات، وتبني مواهبهن و�سقلها لتاأ�سي�ض م�ساريع 

بعد التخرج، لن�سر ثقافة الإبداع والعمل احلر.

برنامج  يف  ممثاًل  العليا  للدرا�سات  ال�سحية  الإدارة  ق�سم  نظم 

التنفيذية  النقا�ض  حلقات  اأول  ال�سحية  لــالإدارة  التنفيذي  املاج�ستري 

قانون  مقرح  بناء  وكيفية  ال�سحي  التاأمني  »مفهوم  بعنوان  املوجهة 

التاأمني ال�سحي«.

الإدارة  ق�سم  رئي�ض  العنزي  براك  وادي  للدكتور  بكلمة  النقا�ض  بداأ 

اللقاء  و�سيف  والطلبة  التدري�ض  هيئة  باأع�ساء  فيها  رحب  ال�سحية 

 Boston Consulting« الأ�ستاذ جاد بيطار املدير التنفيذي ل�سركة

.»Group
بعد ذلك حتدث الدكتور حممد اليمني من�سق الربنامج عن مفهوم 

التاأمني ال�سحي ونبذة تعريفية عنه، ثم قدم الأ�ستاذ جاد البيطار عر�ساً 

احل�سور  لأ�سئلة  بعدها  لي�ستمع  له،  قانون  وبناء  ال�سحي  التاأمني  عن 

ومقرحاتهم حول التاأمني ال�سحي.

اأع�ساء  اأ�سئلتهم وجتاوب معها  ب�سرد  الطالب  بداأ  اللقاء  نهاية  ويف 

العليا  الدرا�سات  للجميع وكذلك عميد  ب�سكر  الور�سة  وانتهت  الق�سم، 

التنفيذية  الربامج  طرح  يف  احليوي  دوره  على  الهدلق  عادل  الدكتور 

ر�سالتها  اجلامعة  لتحقق  اجلامعة  مدير  معايل  من  امل�ستمر  والدعم 

ومتيزها على م�ستوى العامل.

لمنصَبي عميد »اآلداب« و»طب األسنان« الترشيح  باب  فتح 
عمداء  لختيار  ال�ست�سارية  اللجنة  اأعلنت 

الكليات واملعاهد وبناًء على توجيه معايل مدير 

ملن�سب  للر�سيح  القبول  باب  فتح  اجلامعة، عن 

الأ�سنان؛  طب  كلية  وعميد  الآداب،  كلية  عميد 

اأو  احلــايل  للعميد  التجديد  طريق  عــن  ــك  وذل

احلــايل  العميد  تقييم  وكــذلــك  عنه،  التعوي�ض 

عن  ــك  وذل عمادته،  فــرة  تنتهي  �سوف  والـــذي 

اللجنة  موقع  يف  واملوجود  التايل  الرابط  طريق 

https://eservices.ksu.edu. الإلكروين: 

.sa/DeansSelection
اللجنة  �سر  اأمــني  اجلامعة  لر�سالة  ذلك  ذكر 

الأ�ستاذ فواز بن عبدالعزيز ال�سبيعي، واأ�سار اإىل اأن 

اجلامعة ت�سعى اإىل اختيار الأف�سل لهذه املنا�سب 

القيادية. ودعت اللجنة من يحق لهم الر�سيح من 

اجلن�سني ح�سب تنظيم اإجراءات اختيار وتر�سيح 

عمداء الكليات واملعاهد يف جامعة امللك �سعود، 

املر�سحني  يف  املتوقعة  ال�سمات  على  لالطالع 

امللك  واملعاهد يف جامعة  للكليات  ملن�سب عميد 

�سعود واأنظمة واإجراءات اختيار وتر�سيح عمداء 

الكليات واإر�سال تر�سيحاتهم على الرابط امل�سار 

اإليه اأعاله، حيث يقفل باب الر�سيح بنهاية يوم 

ال�سبت 1441/7/19هـ املوافق 2020/3/14م.

كما دعت اللجنة وكالء وروؤ�ساء الأق�سام وجميع 

عنها،  املعلن  الكليات  يف  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء 

للم�ساركة يف تقييم اأداء عميد كليتهم عن طريق 

التقييم  اأن  علماً  بذلك،  اخلا�ض  التقييم  منوذج 

متاح حتى يوم ال�سبت 1441/7/19هـ.

ويتطلب الدخول اإىل هذه ال�سفحة ا�ستخدام 

@ اجلامعة  بنطاق  اخلا�ض  الإلكروين  الربيد 

ksu.edu.sa وكلمة ال�سر املرتبطة به، وتقت�سر 
وروؤ�ــســاء  الكلية  وكــالء  على  التقييم  �سالحية 

الأق�سام واأع�ساء هيئة التدري�ض يف الكلية املعنية، 

هذا  يت�سمنها  التي  البيانات  اأن  اللجنة  واأكــدت 

التقييم �سيتم التعامل معها مبنتهى ال�سرية، ولن 

ت�ستخدم اإل يف اإجراءات املفا�سلة بني املر�سحني 

لعمادة الكلية.

برعاية وكيل الدرا�سات العليا والبحث العلمي

والبصرية السمعية  الوسائل  معرض  تطلق  المكتبات«  »شؤون 
للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  افتتح 

الــدكــتــور  العلمي  والــبــحــث  العليا 

الو�سائل  معر�ض  احلميزي  خالد 

اأقامته  الــذي  والب�سرية  ال�سمعية 

املــكــتــبــات يف بهو  �ـــســـوؤون  عــمــادة 

مكتبة امللك �سلمان املركزية، خالل 

مت  1441هـ،  رجــب   3  -  1 الفرة 

قيمة  جمموعة  ا�ستعرا�ض  خالله 

ال�سمعية  والأجــهــزة  املقتنيات  من 

والب�سرية القدمية التي ا�ستخدمت 

يف وقت �سابق وخالل الأربعني �سنة 

املا�سية.

الأ�ــســتــاذ  ــوحــدة  ال رئي�ض  وقـــدم 

حمــمــد الـــهـــالل نـــبـــذة تــعــريــفــيــة 

موجزاً  وو�سفاً  املعر�ض  مبحتويات 

ملراحل تطور تلك الو�سائل مب�ساندة 

العتيبي  ــا�ــســر  ي الأ�ـــســـتـــاذ  ــائــبــه  ن

ومــ�ــســوؤول الإعـــالم الأ�ــســتــاذ نا�سر 

الــرا�ــســد بــالإ�ــســافــة لــفــريــق عمل 

امليداين  التدريب  طالب  من  مكون 

الفتتاح  �سهد  وقد  الإعــالم،  بق�سم 

اجلامعة  من�سوبي  من  عدد  تواجد 

و�سريحة  التدري�ض  هيئة  واأع�ساء 

من الطالب.

ـــاحـــب املـــعـــر�ـــض تــد�ــســني  و�ـــس

التقنية  اخلــدمــات  مــن  جمــمــوعــة 

عمادة  توفرها  التي  واملعلوماتية 

دعماً  للم�ستفيدين  املكتبات  �سوؤون 

وتلبيًة  والبحثية  التعليمية  للعملية 

لحــتــيــاجــات املــجــتــمــع الأكـــادميـــي 

وخــارجــهــا،  �ــســعــود  املــلــك  بجامعة 

اأبرزها تطبيق مكتبات جامعة امللك 

الذكية  الأجــهــزة  عرب  املتاح  �سعود 

امل�ستخدم يف عملية  ي�ساعد  والذي 

التي  املعلومات  م�سادر  عن  البحث 

ومــدى  حالتها  ومــعــرفــة  يحتاجها 

توفرها، بالإ�سافة لتقدمي معلومات 

للم�ستفيد  ال�سخ�سي  احل�ساب  عن 

ــات  ــرام ــغ حـــول املـــــواد املـــعـــارة وال

والكتب املف�سلة وغريها.

خدمة  العمادة  اأطلقت  وكــذلــك 

موقعها  عـــرب  ــة  ــوري ــف ال ــة  ــحــادث امل

امل�ستفيد  مُتكن  حيث  الإلــكــروين 

من التوا�سل مع اأخ�سائي املعلومات 

وحتقيق  الــبــحــث  عملية  لت�سهيل 

بالإ�سافة  الــبــاحــثــني،  احــتــيــاجــات 

تهدف  التي  »الوات�ض-اب«  خلدمة 

ال�ستف�سارات  على  والــرد  لالإجابة 

ذلك  وياأتي  مبا�سر،  ب�سكل  املعرفية 

الت�سال  و�سائل  تطور  مع  متا�سياً 

احلديثة  التقنية  ـــدور  ل وتــفــعــيــاًل 

ــقــدمي اخلـــدمـــات والــتــوا�ــســل  يف ت

لت�ساف  امل�ستفيدين،  مــع  املــعــريف 

العمادة  لتطبيقات  اخلدمات  هذه 

يف �ــســبــكــات ومــنــ�ــســات الــتــوا�ــســل 

الجتماعي.

الدرا�سات  وكيل  دعا  جانبه،  من 

الــدكــتــور  العلمي  والــبــحــث  العليا 

اجلامعة  من�سوبي  احلميزي  خالد 

تدري�ض،  هيئة  واأع�ساء  طالب  من 

وكذلك املهتمني من خارج اجلامعة، 

ال�سمعية  الو�سائل  معر�ض  لــزيــارة 

امللك  مكتبة  بــهــو  يف  والــبــ�ــســريــة 

لأهميته  نــظــراً  املــركــزيــة  �سلمان 

تكتنفها  التي  التاريخية  وللقيمة 

جنبات املعر�ض.

واأعرب امل�سرف العام على عمادة 

من�سور  الــدكــتــور  املكتبات  �ــســوؤون 

الزامل عن �سعادته البالغة بت�سريف 

العليا  لــلــدرا�ــســات  وكــيــل اجلــامــعــة 

للمعر�ض  وزيارته  العلمي  والبحث 

وتد�سينه للخدمات الإلكرونية.

الجودة« التطوير والجودة تعقد ورشة عمل »اسألني عن 
عقدت عمادة التطوير واجلودة 

باملدينة اجلامعية للطالبات ور�سة 

يوم  اجلـــودة«  عــن  »اأ�سالني  عمل 

مببنى  1441/6/25هـ  الأربــعــاء 

25 الدور الأول مدرج »1« وا�ستملت 
الور�سة عدداً من املوا�سيع الغنية 

باملفاهيم الأ�سا�سية التي حتتاجها 

الطالبة يف حياتها اجلامعية وهي: 

جامعتك،  طّور  مب�سوؤولية،  قّيمي 

الهوية  تطبيق  اجلــودة،  �سريكات 

ال�سراتيجي،  التخطيط  املطورة، 

لرغبات  ا�ستجابة  ذلـــك  ويــاأتــي 

عليها  التعرف  مت  التي  الطالبات 

التي  اجلودة  اأ�سبوع  فعالية  �سمن 

التطوير  عــمــادة  وكــالــة  اأقــامــتــهــا 

واجلودة يف �سهر نوفمرب املا�سي.

عمادة  وكيلة  الور�سة  افتتحت 

دارة  الدكتورة  واجلـــودة  التطوير 

ــ�ــســي ورحـــبـــت بــالــطــالــبــات  ــدي ال

ونوهت  احل�سور،  على  و�سكرتهن 

ثقافة  ن�سر  يف  دورهـــن  باأهمية 

الكليات بني  التطوير واجلــودة يف 

زميالتهن.

»قيمي  مبحور  الور�سة  بـــداأت 

مها  الأ�ستاذة  قدمتها  مب�سوؤولية« 

اليمني وتهدف اإىل توعية الطالبات 

عاتقهن  على  الواقعة  بامل�سوؤولية 

من  التدري�ض  هيئة  ع�سو  بتقييم 

بكل  ال�ــســتــبــيــانــات  تعبئة  خـــالل 

م�سداقية واأمانة.

ــارة  ــس وعـــر�ـــســـت الأ�ـــســـتـــاذة �

»طــّور  م�سروع  حمــور  ال�سحيمي 

جامعتك« الذي يهدف ل�ستقطاب 

من  املتميزة  التطويرية  الأفــكــار 

واألقت  وخارجها،  اجلامعة  داخل 

حمــور  الغ�سم  رحـــاب  ــاذة  ــت ــس الأ�

�ــســركــاء  الـــطـــالب  دور  ــز  ــزي ــع »ت

للتطوير واجلودة« التي تهدف اإىل 

تعزيز العملية التعليمية من خالل 

تاأ�سيل الطالب مبفاهيم التطوير 

العملية  حمــور  لكونهن  واجلـــودة 

التعليمية.

ــت الأ�ــســتــاذة  ــدم بــعــد ذلـــك ق

»تطبيقات  حمــور  الــ�ــســارخ  ــوف  ن

وطرق  �سعود  امللك  جامعة  هوية 

لتعزيز  وذلــك  ال�سعار«  ا�ستخدام 

واملوؤ�س�سي  ــادميــي  الأك العتماد 

2030م،  اململكة  روؤيـــة  ومــواكــبــة 

واأخرًيا قدمت الأ�ستاذة مها النافع 

ال�سراتيجي«  »التخطيط  حمور 

حيث ركزت على اأهمية التخطيط 

والــتــنــبــوؤ  امل�ستقبل  تــو�ــســيــح  يف 

بالأحداث وحت�سني الأداء.

انطباعاً  الــور�ــســة  لقـــت  وقـــد 

مــتــمــيــزاً مــن احلــا�ــســرات و�ــســاد 

اأمثلة  وتخللها  بينهن  الــتــفــاعــل 

ــة، واخـــتـــتـــمـــت بـــالـــرد  ــقــي ــي ــطــب ت

وا�ست�سارات  ا�ستف�سارات  على 

الكليات  جميع  مــن  احلــا�ــســرات 

والالتي بلغ عددهن 51 طالبة.

�سارك فيها 51 طالبة وت�سمنت 5 حماور

تنظمه جمعية علوم الأر�ض بالتعاون مع وزارة ال�سناعة

للتعليم الدولي  المعرض  في  تشارك  »الجامعة« 
يف  �سعود  امللك  جامعة  ت�سارك 

للتعليم«  الــدويل  واملعر�ض  »املوؤمتر 

يف  اهلل  مب�سيئة  �ــســيــقــام  والـــــذي 

1441ه  �سعبان   14-12 ــفــرة  ال

ويعد  2020م،  اأبريل   7-5 املوافق 

للتعليم،  الدولية  املوؤمترات  اأهم  من 

وحيث اكت�سب �سمعة عاملية وا�سعة 

يزيد  وممــا  املا�سية،  ال�سنوات  يف 

العام  لهذا  املــوؤمتــر  بهذا  الهتمام 

ا�ست�سافة  فــعــالــيــات  ــع  م تــزامــنــه 

لقمة  ال�سعودية  العربية  اململكة 

املوؤمتر  عنوان  باأن  علماً  الع�سرين، 

لهذا العام هو »التعليم لبناء اأجيال 

امل�ستقبل: فر�ض وحتديات«.

ــقــت وكـــالـــة اجلــامــعــة  ــل وقــــد ت

توجيهات  والــتــطــويــر  للتخطيط 

مــعــايل مــديــر اجلــامــعــة بــالــبــدء يف 

فرق  وتكوين  والتجهيز  ال�ستعداد 

الــعــمــل لــهــذا املـــوؤمتـــر، كــمــا تلقت 

والت�سديد  واملـــادي  املعنوي  الدعم 

اجلامعة  م�ساركة  تــكــون  اأن  على 

فاعلة وفريدة من نوعها لهذا العام؛ 

املوؤمتر  لهذا  الإعـــداد  يف  مراعيًة 

ومنح  التطوعي  العمل  على  التاأكيد 

فر�سة لطالب اجلامعة والذي توؤكد 

عليه روؤية اململكة 2030 يف جمال 

ال�سباب،  ومتكني  التطوعي  العمل 

و�ستقدم اجلامعة يف م�ساركتها لهذا 

الرائدة  الأفكار  من  العام جمموعة 

والبناءة التعليمية واملجتمعية.

الإ�سرافية  اللجنة  ت�سكيل  ومت 

املوؤمتر  هــذا  يف  اجلامعة  مل�ساركة 

للتخطيط  اجلامعة  وكيل  برئا�سة 

ع�سريي  يو�سف  الدكتور  والتطوير 

من  اعتباراً  اأعمالها  ــداأت  ب والتي 

اجلامعة  مدير  معايل  توجيه  تاريخ 

بــاملــ�ــســاركــة يف هـــذا املـــوؤمتـــر، كما 

م�ساحب  معر�ض  هــنــاك  �سيكون 

ــه اأنــ�ــســطــة  ــي ــمــوؤمتــر �ــســتــتــوج ف ــل ل

�سعود  ــك  ــل امل جــامــعــة  ــيــات  وفــعــال

اجلديدة والنوعية مب�ساركة العديد 

الـــعـــالقـــة يف  ذات  ـــات  اجلـــه ـــن  م

اجلامعة.



ال�سهلي-  لني  املهنا-  ي��ارا  كتبت: 

ب��ي��ان ن��ا���س��ر- ن����ورة احل���ارث���ي- رمي��ا 

ال�سويحي

يف �أ�ل رحلة لنادي »ر�ؤية 2030« 

نايف  د.  �لآد�ب  كلية  عميد  ق��دم 

�لأ�ل  �ملجل�س  �سعود،  �آل  ثنيان  بن 

بعنو�ن »د�ر تخ�س�سات كلية �لآد�ب 

يف ر�ؤية 2030«، �ذلك يوم �خلمي�س 

19 جمادى �لآخرة 1441ه� مبدرج 
�لطالب،  لق�سم  �لآد�ب  بكلية   153
لق�سم  �لآد�ب  بكلية   5 �م����درج 

�لطالبات، حيث تنا�ل هذ� �ملو�سوع 

من عدة جو�نب.

5 اأهداف متوافقة مع الر�ؤية
عن  تقدميي  بعر�س  �ملجل�س  بد�أ 

�تطورها  ��إجن��از�ت��ه��ا  �لآد�ب  كلية 

�لأك����ادمي����ي ��ل��ت��ع��ل��ي��م��ي، �أع��ق��ب��ه 

��سكر  �لعميد  من  ترحيبية  كلمات 

�ل��ر�ؤي��ة،  مكتب  ج��ه��ود  على  �ث��ن��اء 

�لآد�ب ككل،  كلية  م�سيد�ً مبنظومة 

�إىل  د�ئ��ًم��ا  ت�سعى  �لتي  �بر�جمها 

�لوطنية  �لر�ؤية  �أهد�ف  مع  �لتو�فق 

خم�سة  خ��الل  من  �ذل��ك  للمملكة، 

�لكلية  خلطة  ��سرت�تيجية  �أه��د�ف 

�لتي تعمل على حتقيقها، ثم �أ�ساف 

»لكل تخ�س�س فر�سة لرتك  قائاًل: 

ب�سمة ���سحة تتما�سى مع �أهد�ف 

�لر�ؤية«.

عميد  ��ستعر�س  �آخر،  جانب  يف 

�لكلية  �ط��ال��ب��ات  ل��ط��الب  �لآد�ب 

�سبل تطوير ذ�تهم �مو�كبة تطلعات 

�نعكا�سات  �م���دى  �ململكة،  ر�ؤي���ة 

على  �ملختلفة  �لكلية  تخ�س�سات 

تطرق  كما  �رفعته،  �ملجتمع  خدمة 

يو�جهها  �لتي  �مل�سكالت  بع�س  �إىل 

�ل��ط��ل��ب��ة، ��ل��ت��ي م��ن �أه��م��ه��ا ع��دم 

�لدر��سية  �خل��ط��ط  على  �لط���الع 

ل��ل��ك��ل��ي��ة، ��ف��ت��ق��اد �حل���ر����س على 

�أدق  ب�سكل  بالتخ�س�سات  �لتعرف 

لكل  �مل��ت��اح��ة  �لوظيفية  ��ل��ف��ر���س 

ق�سم من �أق�سام �لكلية، موؤكًد� زيادة 

يوم خلريجي  كل  �لوظيفية  �لفر�س 

كل �لتخ�س�سات.

ت�سويق خمرجات الكلية

يف ب���د�ي���ة �مل����د�خ����الت، �أع���رب 

�ل��دك��ت��ور ع��ب��د�ل��ع��زي��ز �حل����رة، من 

ق�سم �جلغر�فيا تخ�س�س �لتخطيط 

عن  �مل�ستد�مة؛  ��لتنمية  �ل�سناعي 

ر�أيه يف �أن يكون ق�سم �لإعالم معنياً 

يف  �لآد�ب،  كلية  بت�سويق خمرجات 

حني علق عميد �لكلية بالقول: »من 

تقيم  �ل��ع��م��ادة  �ل��ك��ن  ذل���ك،  �ملمكن 

يف  بالكليات  للتعريف  �سنوياً  حفاًل 

ل  �لإع����الم  �تخ�س�س  �جل��ام��ع��ة، 

يقوم بد�ر �لعالقات �لعامة، ��لكلية 

من  ج��زء  ��ستقطاب  على  حري�سة 

�ل�سباب �لطموح«.

تفعيل د�ر اللجان �الأندية

�أر�ى  �لدكتورة  �جهت  ب��د�ره��ا، 

�ل�سكر  �لآد�ب  كلية  �كيلة  �لر�سيد، 

تفعيل  �أهمية  �إىل  م�سرية  للعميد، 

هذ� �جلانب، ��سر�رة �لرتكيز على 

�لتدريب �مليد�ين ليو�كب �لكثري من 

�لعمل،  ب�سوق  �ملطر�حة  �لوظائف 

�يف �لوقت ذ�ته �إعد�د طالب باحث 

�لعليا،  �لدر��سات  لإمت��ام  جمهز  �أ� 

�لأمر �لذي يخول �أن تكون �خلطط 

�لأق�سام  من  �لعديد  يف  �مل�ستحدثة 

�ذل��ك  �ل��ع��م��ل،  ���س��وق  م��ع  متو�ئمة 

د�ر  تفعيل  خالل  من  �إل  يتاأتي  لن 

�للجان ��لأندية ��لكثري من �جلو�ئز 

للبحث �لعلمي من �أجل �ملو�زنة بني 

طالب باحث �قادر على �لإفادة، �يف 

�لوقت ذ�ته جاهز ل�سوق �لعمل.

»�إن  بالقول:  �لعميد  �أج��اب  �قد 

�لأ�ل  �ملقام  يف  �سعود  �مللك  جامعة 

ثالثة  على  ت�ستند  بحثية،  جامعة 

�لتعليم،  ه��ي  �أ�سا�سية  م��رت��ك��ز�ت 

�ملجتمع«،  �خدمة  �لعلمي،  ��لبحث 

ت��و�زن  حتقيق  �سر�رة  على  ��سدد 

كامل بينها.

تنمية املهارات الذاتية

يف  ���س��ي��اق �آخ����ر، ن���وه �ل��دك��ت��ور 

�أ�ستاذ �خلدمة  عبد�لر�زق،  ع�سام 

�ل��در����س��ات  �لجتماعية بق�سم 

تنمية  �أه��م��ي��ة  �إىل  �لج��ت��م��اع��ي��ة 

�مل���ه���ار�ت �ل��ذ�ت��ي��ة ل��ل��ط��ال��ب مثل 

�إىل  �إ�سافة  �لآيل،  ��حلا�سب  �للغة 

للعمل  توؤهله  �لتي  �ملهنية  �ملهار�ت 

يف �أي تخ�س�س. كما تطرق للت�سويق 

نتعامل  �أن  »لبد  قائاًل:  �لجتماعي 

مع �ملجتمع �ندعو موؤ�س�سات �ملجتمع 

�لجتماعية  ��مل��وؤ���س�����س��ات  �مل���دين 

�ململكة،  �أرج��اء  كافة  ��مل��وج��ودة يف 

لزيارة �لكليات ��لأق�سام، ��أن يكون 

لتحقيق  �بينهم  بيننا  تو��سل  هناك 

�لهدف �ملن�سود لكلية �لآد�ب«.

ثنيان،  ب��ن  نايف  �لدكتور  �علق 

�لذ�تية  �لتنمية  �أهمية  على  موؤكد�ً 

مهار�ت  تنمية  خ��الل  من  للطالب 

باعتبارها  �لآيل،  ��حلا�سب  �للغة 

م��ت��ط��ل��ب��ات �أ���س��ا���س��ي��ة ����س��ر�ري��ة 

فرت�ت  خالل  باأنه  منوهاً  للخريج، 

�جهات  قطاعات  �ستتطلب  معينة 

تخ�س�سات  يف  خ��ري��ج��ني  معينة 

م��ع��ي��ن��ة، ��أ�����س����اف: �ل����ر�ؤي����ة �هلل 

مبحا�رها  ��ساملة  طموحة  �حلمد 

�أن  ت�ستطيع  ��أهد�فها  �عنا�سرها 

�لوطن �خا�سًة  لأبناء  �لكثري  حتقق 

�ل�سباب.

الدرا�سات البينية

�ملالكي،  منى  �لدكتورة  ��ستكملت 

�حلديث؛  �لعربية  �للغة  ق�سم  م��ن 

�ملحرك  هي  �جلامعات  �أن  م��وؤك��دة 

م�سرية  �ل���ر�ؤي���ة،  لتحقيق  �ل��ف��اع��ل 

�لدر��سات  �أ�  �لعالقات  �أهمية  �إىل 

�لبينية بني �لتخ�س�سات مع بع�سها 

�ل��ب��ع�����س، �����س��ت��ط��ردت ق��ائ��ل��ة: »ل 

�للغة  تخ�س�س  �إن  �لقول  ن�ستطيع 

حتقيق  يف  �ح��ده  �سيقوم  �لعربية 

�أه�����د�ف خ��ري��ج��ي��ه ��ج���وده���م يف 

�لر�ؤية بد�ن �أن يكون هناك �ت�سال 

ث��ورة  �لآن  نعي�س  �نحن  ب��الإع��الم، 

لبد  �عليه  �ل�سطناعي،  �ل��ذك��اء 

حمتوى  تطبيقات  هناك  يكون  �أن 

م���وج���ودة ع��ل��ى �أج���ه���زة �حل��ا���س��ب، 

�أن تكون كلية �حلا�سب  لذلك ل بد 

�لعربية  �للغة  �أق�سام  م��ع  متعا�نة 

لإيجاد حمتوى عربي جيد على هذه 

�جلديد  �لإع��الم  �أن  كما  �ل�سبكات، 

لبد  �عليه  �لعربية،  �للغة  ي�ستخدم 

ب��ني ق�سم  ت��ع��ا�ن  ي��ك��ون ه��ن��اك  �أن 

مع  �هكذ�  ��لإع��الم،  �لعربية  �للغة 

هيئات  �جود  �أن  ��أعتقد  �لرتجمة، 

باأع�ساء  �لآد�ب  كلية  يف  ��ست�سارية 

�لتو��سل  لتحقيق  �لتدري�س  هيئة 

لنا  يحقق  �لتخ�س�سات  بني  �لبيني 

جزء�ً من �أهد�ف �لر�ؤية.

�إىل  م�سري�ً  �لعميد  �سعادة  �علق 

�أع�ساء  بني  م�سرتكة  �أبحاث  �جود 

�لأق�سام  �لتدري�س يف خمتلف  هيئة 

ت�سافر  �أه��م��ي��ة  �م���وؤك���ًد�  بالفعل، 

�جلهود لتحقيق �لنجاح �ملتوقع باإذن 

�هلل.

عزل التطوير عن اجلودة

�خ��ت��ت��م �ل��ل��ق��اء �ل���دك���ت���ور فهد 

بق�سم  �مل�سارك  �لأ�ستاذ  �لطيا�س، 

�لإعالم، بقوله: »�أمتنى �إعادة �لنظر 

يف فكرة عزل �لتطوير عن �جلودة«. 

�علق عميد �لكلية بالقول: من �جهة 

نظري �أن �جلودة مهمة للتطوير �إذ� 

ن�ستطيع  متميز  عمل  ه��ن��اك  ك��ان 

�لأ�سا�سية  �لبنية  لدينا  يكون  �أن 

ل��ل��ت��ط��وي��ر، �ه����ذ� �هلل �حل��م��د ما 

يحدث بالفعل.
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الرؤية« عميد اآلداب يناقش »دور تخصصات كلية اآلداب في تحقيق 
في المجلس األول لنادي »رؤية 2030«

د. الرشيد: ضرورة تفعيل دور اللجان واألندية 
وجوائز البحث العلمي

د. بن ثنيان: لكل تخصص فرصة لترك بصمة 
تتماشى مع أهداف الرؤية

د. عبدالرازق: أدعو لالهتمام بتنمية المهارات 
الذاتية والمهنية للطالب 

د. الطياش: أتمنى إعادة النظر في فكرة عزل 
التطوير عن الجودة

د. المالكي: أدعو لتفعيل التعاون وتعزيز الدراسات 
البينية بين التخصصات

د. الحرة: أرى أن قسم اإلعالم معني بتسويق 
مخرجات كلية اآلداب

ن��������اٍد ط����اب����ي ب���ج���ام���ع���ة امل���ل���ك 

�سعود، تاأ�س�س عام 2018م، ي�سعى 

�د�ر   2030 ب��ر�ؤي��ة  التعريف  اإىل 

ال�������س���ب���اب يف حت��ق��ي��ق��ه��ا، ن��ت��ط��ل��ع 

ل�سنع جيل �اٍع مل�ستقبل م�سرق.

الر�ؤية:

جم���ت���م���ع ط����اب����ي ي�������س���اه���م يف 

حتقيق ر�ؤية 2030.

الر�سالة:

اإع����������داد ال����ط����اب �ال���ط���ال���ب���ات 

للم�ساهمة  �سعود  امللك  بجامعة 

ر�ؤي�������ة ٢٠٣٠  اأه��������داف  يف حت��ق��ي��ق 

�تدريبهم على ما يتوافق معها.

الهدف:

�د�ر   ٢٠٣٠ ب����ر�ؤي����ة  ال���ت���ع���ري���ف 

ال�������س���ب���اب يف حت��ق��ي��ق��ه��ا �ت��ط��وي��ر 

م����ه����ارات ال�����س��ب��اب ل��ت��ت��م��ا���س��ى مع 

امل�ستقبلي  العمل  �سوق  متطلبات 

بطرق مبتكرة.

ال�سرتاتيجيات:

- تطوير ال�سباب �تنمية مهاراتهم 

مبا  العمل  ل�سوق  م��وؤه��ل��ني  ليكونوا 

يتنا�سب مع تطلعات الر�ؤية.

ت���دع���م  م��������ب��������ادرات  اإط������������اق   -

ت���وج���ه���ات ال����ر�ؤي����ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى 

اجلامعة �املجتمع.

�د�رات  ع���م���ل  �ر�������س  اإق����ام����ة   -

يف  ي�ساهم  بحيث  تخ�س�س  ل��ك��ل 

حتقيق الر�ؤية.

- اك��ت�����س��اف ال��ط��اق��ات �امل��واه��ب 

ل����دى ال���ط���اب �ا���س��ت��ث��م��اره��ا من 

خ���ال م�����س��اب��ق��ات �حت���دي���ات على 

م�ستوى اجلامعة.

ع�����اق�����ات  �����س����ب����ك����ة  ت�����ك�����وي�����ن   -

مثمرة ب��ني ال��ط��اب م��ن خمتلف 

التخ�س�سات �امل�ستويات.

نادي رؤية 2030



ال�سعودية  اجلمعية  حتر�ص 

منذ  والنف�سية  الرتبوية  للعلوم 

املوؤمترات  اإقامة  على  تاأ�سي�سها 

اإمياًنا من  ب�سكل دوري،  العلمية 

اجلمعية بالأهمية التي ت�سيفها 

ت��ل��ك امل�����وؤمت�����رات، وجت�����س��ي��ًدا 

تكون  اأن  يف  اجلمعية  لر�سالة 

جمالت  يف  للمخت�سني  ملتقى 

الرتبية وعلم النف�ص.

يت�سق  عنواناً  ليحمل  ع�سر  التا�سع  اجلمعية  موؤمتر  وياأتي 

ال�سخ�سية  تعزيز  نحو  والنف�سي  ال��رتب��وي  الهتمام  وطبيعة 

ال�سعودية، ويتوافق مع توجهات الروؤية الوطنية ٢٠٣٠ نحو بناء 

املجتمع احليوي. 

ال�سابقة،  موؤمتراتها  يف  عليها  داأب��ت  التي  اجلمعية  وكعادة 

حر�ست اجلمعية على انتظام مواعيد اإقامة املوؤمتر كل عامني، 

ينتظرون  ال��ذي��ن  والباحثني  للمخت�سني  الفر�سة  تتاح  بحيث 

املوؤمتر  العلمي يف جمالت  اإنتاجهم  لعر�ص  اجلمعية  موؤمترات 

املختلفة، كما اأولت جمال املوؤمتر الرئي�ص عناية خا�سة من خالل 

املوؤمتر،  عنوان  على  تركز  التي  الرئي�سة  النقا�ص  تنظيم حلقات 

وي�ست�ساف فيها من ذوي اخلربة والخت�سا�ص ممن لهم اإ�سهام 

بارز اأو اإثراء فكري ينا�سب تطلعات املهتمني.

واملتتبع ملوؤمترات اجلمعية ال�سابقة يجد النمو الكبري يف عدد 

اأو�ساط  يف  الكبريين  والتفاعل  واحل�سور  البحثية،  امل�ساركات 

الرتبويني.

تطلعات  الفريد  بعنوانه  املوؤمتر  يحقق  اأن  اهلل  ب��اإذن  ونتطلع 

الباحثني  العلمي والبحثي لدى  ال�سغف  الر�سيدة، ويلبي  القيادة 

العلمي  الإنتاج  اإىل  وي�سيف  النف�ص،  وعلم  بالرتبية  واملهتمني 

الأفكار الأ�سيلة.

د. �سعيد بن ح�سني اآل حمي

اأمني جمل�ص اإدارة جمعية »ج�سنت«

مقرر جلنة العالقات العامة

اجلمعية  م��وؤمت��ر  اأه��م��ي��ة  ت��اأت��ي 

والنف�سية  الرتبوية  للعلوم  ال�سعودية 

الوقت  يف  »ج�سنت«  ع�سر  التا�سع 

امليادين  ت�سهده  ملا  نظًرا  احلا�سر 

ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  ال���رتب���وي���ة يف 

ال�سعودية من ازدهار علمي منقطع 

ال��ن��ظ��ري، ف��ي��م��ا ي��خ�����ص الأب���ح���اث 

روؤي��ة  ب��اأه��داف  املرتبطة  العلمية 

اململكة 2030، اأو فيما يرتبط بربنامج تعزيز ال�سخ�سية ال�سعودية.

ول �سك اأن هذا الأمر يعترب من الأمور املهمة يف امليادين الرتبوية 

وبالأخ�ص املوؤ�س�سات التعليمية، فيما يخ�ص التعليم العام اأو اجلامعي، 

لذا تربز اأهمية هذا املوؤمتر وتاأتي اأهدافه كذلك متوافقة مع �سرورة 

تعزيز الهوية الوطنية وتعزيز القيم املختلفة، ول ياأتي ذلك اإل من خالل 

ذلك من خالل  يتاأتى  م�ستجداتها، حيث  والنظر يف  العلمية  الأبحاث 

عر�ص اأكادميي اعتادت »ج�سنت« على اإقامته كل عامني.

د. اأن�ص بن اإبراهيم التويجري

مقرر جلنة الت�سجيل يف املوؤمتر

انطالًقا من اأهمية التعليم ودوره ال�سرتاتيجي يف حتقيق روؤية 2030، 

املوؤمتر  »ج�سنت«  والنف�سية  الرتبوية  للعلوم  ال�سعودية  اجلمعية  تعقد 

التا�سع ع�سر »تعزيز ال�سخ�سية ال�سعودية ملجتمع حيوي«، ويهدف هذا 

تُعزز  التي  الرتبوية  واملمار�سات  الأفكار  على  ال�سوء  اإلقاء  اإىل  املوؤمتر 

القيم الإ�سالمية، والهوية الوطنية، وبناء احلياة العامرة وال�سحية.

وذلك اإدراًكا باأهمية البحث العلمي يف تق�سّي امل�سكالت التي تواجه 

الفرد واملجتمع، ودفع عجلة التقدم وتنمية املجتمعات ل �سيما يف �سوء 

ذات طابع خا�ص  تكوين هوية  ي�سهم يف  ما  الطموحة،  الروؤية  اأه��داف 

لل�سخ�سية ال�سعودية.

وناأمل اأن يُ�سهم املوؤمتر يف فتح اآفاق الفكر وحتفيز املمار�سات الرتبوية 

وامل�سوؤولية  التعاون  تعزيز  ويف  ال�سعودية،  ال�سخ�سية  لبناء  الداعمة 

التكاملية للمعنيني مبجال التعليم، مبا يدعم بناء ال�سخ�سية ال�سعودية، 

اأبناءنا، ثروة الوطن، وختاًما ندعو اهلل اأن يُكلل اجلهود بالتوفيق وال�سداد.

اأ. د. ن�سال بنت �سعبان الأحمد

مقررة اللجان الن�سائية للموؤمتر - كلية الرتبية

ت�سهد اململكة العربية ال�سعودية حراًكا متطوًرا على جميع الأ�سعدة، 

ل �سيما على ال�سعيد البحثي والعلمي، ويُقدم موؤمتر اجلمعية ال�سعودية 

للعلوم الرتبوية والنف�سية »ج�سنت« جانًبا من هذا التوجه وهذا التناف�ص 

العلمي ال�سريف بني الباحثني الرتبويني، واملمار�سني الفعليني يف امليدان 

الرتبوي ال�سعودي. 

حيث اأن هناك عدًدا من الأبحاث العلمية التي �سوف تُناق�ص يف املوؤمتر 

لتوؤكد اأن اأهداف روؤية اململكة العربية ال�سعودية وحماورها كانت ول تزال 

هي املوؤثر الأبرز يف الوقت احلايل يف امليدان الرتبوي، �سواًء يف نطاق 

التعليم العام مبوؤ�س�ساته املدر�سية، اأو نطاق التعليم اجلامعي مبوؤ�س�ساته 

اجلامعية، اأو نطاق التعليم العايل مبوؤ�س�ساته العلمية وكلياته املختلفة. 

وهذا يحفز اجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية »ج�سنت« على 

الرتبوي  وامليدان  احلري�ص،  العلمي  الباحث  بني  و�سل  حلقة  تكون  اأن 

الواقعي، بحيث مُتكن هذا الباحث من اإي�سال �سوته البحثي واإ�سالحاته 

الرتبوية اإىل امليدان، من خالل هذا املحفل العلمي والثقايف والإعداد له 

من خالل جلان مت�سقة تظلهم كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود.

د. نورة بنت نا�سر العوّيد

ع�سو اللجنة الإعالمية يف املوؤمتر

تربز اأهمية املوؤمتر ومو�سوعه تزامناً مع النه�سة العلمية واحل�سارية 

والتحول  الروؤية ٢٠٣٠  اأهداف  لدعم وحتقيق  ال�سعودية  والقت�سادية 

الوطني ٢٠٢٠ .

ممثلًة  �سعود  امللك  جامعة  دور  لإب��راز  الإعالمية  جهودنا  وت�سعى 

باجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية وكلية الرتبية، يف احت�سان 

وا�ست�سافة نخبة من املخت�سني واملخت�سات يف املجال العلمي واملعريف 

الوطنية  الهوية  لإب��راز  علمية؛  اأبحاث  من  لديهم  ما  وطرح  والرتبوي 

والقيم الأخالقية وال�سيا�سات الرتبوية والقيادية واملمار�سات امليدانية، 

ونقل هذا احلدث عرب و�سائل الإعالم املختلفة جلميع ميادين و�سروح 

العاملية،  م�ساف  اإىل  الدولة  قيادة  على  ق��ادر  واٍع  جيٍل  ل�سخ  العلم؛ 

ومواكبة العامل يف التقدم والتطور والرقي القت�سادي والريادي.

د. جلو�ص بنت فرج القحطاين

من�سقة اللجنة الن�سائية الإعالمية للموؤمتر       
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للعلوم  ال�سعودية  اجلمعية  ت�سعى 

منذ  »ج�سنت«  والنف�سية  الرتبوية 

ي��ري  م���ا  ت��ق��دمي  اإىل  ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا 

بكل  والنف�سية  ال��رتب��وي��ة  ال�ساحة 

املحلية  للم�ستجدات  مواكبًة  جديد، 

والعاملية امللّحة بو�سائل خمتلفة من 

واملوؤمترات  الندوات  اإقامة  اأهمها 

العلمية مبو�سوعات تهدف اإىل دعم 

الوطنية  وال�سرتاتيجيات  الأهداف 

وامل�ساهمة يف حتقيقها.

اجلمعية  م  تُنظِّ ل��ذل��ك  وت��اأك��ي��ًدا 

والنف�سية  الرتبوية  للعلوم  ال�سعودية 

موؤمترها  القادم  الثالثاء  »ج�سنت« 

التا�سع ع�سر بعنواٍن ي�سّكل م�سمونه 

روؤي��ة  يف  الأ�سا�سية  ال��ربام��ج  اأح��د 

»تعزيز  وه���و   ،2030 ال�����س��ع��ودي��ة 

ملجتمع  ال�����س��ع��ودي��ة  ال�����س��خ�����س��ي��ة 

 10  -  8 الفرتة  يف  وذل��ك  حيوي«، 

 5-3 امل����واف����ق  1441ه�  رج����ب 

املوؤمتر  وي�ست�سيف  2020م،  مار�ص 

جمموعة من املتحدثني واملتحدثات 

وذوي  واملعايل  ال�سمو  اأ�سحاب  من 

ب�سكل  امل��رت��ب��ط��ة  الخ��ت�����س��ا���س��ات 

مبا�سر يف جمالت املوؤمتر الرئي�سة.

12 برناجمًا
عميد كلية الرتبية ورئي�ص جمل�ص 

ال��دك��ت��ور  »ج�����س��نت«  جمعية  اإدارة 

اختيار  اأن  اإىل  اأ�سار  ال�سايع،  فهد 

مع  متوافًقا  ج��اء  امل��وؤمت��ر  مو�سوع 

اأهداف روؤية اململكة 2030، يف بناء 

من  را�سخة  قيم  ذي  حيوي  جمتمع 

لوطن  مزدهر  اقت�ساد  اأجل حتقيق 

طموح، وت�سعى الروؤية لتحقيق ذلك 

اأبنائها  ق���درات  تنمية  ط��ري��ق  ع��ن 

وبناتها لي�سهموا يف نه�سة جمتمعهم 

ووطنهم.

 2030 اململكة  روؤي���ة  اأن  واأك���د 

طريق  عن  اأهدافها  لرتجمة  ت�سعى 

ع���دد م��ن ال���ربام���ج، ت��ط��ور يف كل 

منها  وينفذ  تخطيط خم�سية،  دورة 

تلك  اأبرز  ومن  برناجًما،   12 حاليا 

ال�سخ�سية  »تعزيز  برنامج  الربامج 

ما  وف��ق  يرتكز  وال��ذي  ال�سعودية«، 

 ،2030 اململكة  روؤي��ة  موقع  ورد يف 

ب���اإرث  ت��رت��ب��ط  ق��ي��م  منظومة  ع��ل��ى 

ومبادئها  وحدتها  وعنا�سر  اململكة 

الإ���س��الم��ي��ة ال��را���س��خ��ة، م��ن خالل 

منظومة مبادرات تكاملية ت�ستهدف 

وتعزيز  ال��وط��ن��ي،  الن��ت��م��اء  تعميق 

والإيجابية  والت�سامح  الو�سطية  قيم 

واملثابرة.

3 حماور
رئي�ص  ن��ائ��ب  اأك���دت  جانبها  م��ن 

ال�سعودية  اجلمعية  اإدارة  جمل�ص 

ورئي�سة  والنف�سية  الرتبوية  للعلوم 

الرتبية  بكلية  املبكرة  الطفولة  قيم 

ال��دك��ت��ورة اجل��وه��رة  الأم���رية  �سمو 

اأن انعقاد  اآل �سعود، على  بنت فهد 

لروؤية  ا�ستجابًة  ياأتي  املوؤمتر  ه��ذا 

على  تعتمد  التي   ،2030 اململكة 

حيوي،  ه��ي جمتمع  ث��الث��ة حم���اور 

طموح،  ووط���ن  م��زده��ر،  واقت�ساد 

وذل����ك امل��ج��ت��م��ع احل���ي���وي ع��م��اده 

املواطن ال�سعودي، وركائزه: النتماء 

للوطن، والولء لولة الأمر، واللتزام 

ب��ال��ق��ي��م الإ����س���الم���ي���ة، والع���ت���زاز 

بالثقافة الوطنية. وياأتي هذا املوؤمتر 

من  ال�سعودية  ال�سخ�سية  لتعزيز 

ودرا�ستها  احتياجاتها  تلم�ص  خالل 

بحوث  يف  متعمقة  اأكادميية  درا�سة 

تعزيز  جوانب  كل  ا�ستكملت  علمية 

بتحديد ماهية  بداأ  ال�سخ�سية  هذه 

الهوية ال�سخ�سية، وانتهاًء بالتجارب 

والتعلم،  بالتعليم  م���روًرا  الدولية، 

والدرا�سات  الرتبوية،  وال�سيا�سات 

النف�سية والتحليلية.

اأهمية امل�ؤمتر

واأ����س���ارت وك��ي��ل��ة ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة 

للموؤمتر  الن�سائية  اللجان  ورئي�ص 

باحاذق  عمر  بنت  رج��اء  الدكتورة 

تربز  التي  املوؤمتر  هذا  اأهمية  اإىل 

يف  الرتبية  وكلية  اجلمعية  جهود 

على  والعمل  اململكة،  روؤي��ة  حتقيق 

التوفيق بني اأهداف وخطط الكلية 

وبرامج تعزيز ال�سخ�سية، من خالل 

والرعاية  للربامج  اجليد  الإع���داد 

يتوافق  مبا  للطلبة  الكاملة  العلمية 

تعزيز  واأ�س�ص  ال��روؤي��ة  اأه���داف  مع 

وتعميق  ال�����س��ع��ودي��ة،  ال�سخ�سية 

الهوية الوطنية، والتي جاءت حماور 

املوؤمتر ُمعززة لذلك من خالل عدة 

ويناق�سها  املوؤمتر  موا�سيع يطرحها 

لتقدمي الأجود فيما يخدم كل حمور، 

اإ�سافة لأوراق العمل والأبحاث التي 

مت تقدميها للموؤمتر، بحيث تتنوع يف 

احلقل  لتري  وعناوينها  موا�سيعها 

والأب��ح��اث  خا�ص،  ب�سكٍل  ال��رتب��وي 

العربية  اململكة  ب��روؤي��ة  امل��رت��ب��ط��ة 

الوطني  التحول  وبرامج  ال�سعودية 

ال�سخ�سية  وبالأخ�ص برنامج تعزيز 

ال�سعودية ب�سكل عام.

114 ملخ�صًا بحثيًا
بدوره ذكر الدكتور فهد بن عبداهلل 

الدليم رئي�ص اللجنة العلمية للموؤمتر 

ع�سر  التا�سع  امل��وؤمت��ر  مو�سوع  اأن 

والتحولت  للحراك  ا�ستجابة  جاء 

يف  اململكة  تعي�سها  التي  ال�سخمة 

وخا�سة  احليوية  جمالتها  خمتلف 

التعليم  طلبة  بفئة  منها  يتعلق  م��ا 

العام واجلامعي �سعًيا لتحقيق روؤية 

التفاعل كان  اأن  اإىل  2030، واأ�سار 
ك��ب��رًيا، والإق��ب��ال وا���س��ًع��ا م��ن اأه��ل 

البحثية  للم�ساركة  الخت�سا�ص  

العلمية يف هذا املنتدى، حيث و�سل 

بحثًيا  ملخ�ًسا   207 العلمية  للجنة 

العلمية  الأع��راف  وفق  مت حتكيمها 

امل��ع��ت��ربة، و ق��د اج��ت��از اإج�����راءات 

بحثياً  م��ل��خ�����س��اً   114 ال��ت��ح��ك��ي��م 

وبن�سبة و�سلت اإىل %55؛ وبح�سب 

البحوث  لعر�ص  امل��ح��ددة  الطريقة 

بع�سها  تقدمي  ف�سيتم  امل��وؤمت��ر  يف 

والبع�ص  العلمية  اجلل�سات  بنمط 

الورقية.  املل�سقات  بطريقة  الآخ��ر 

كما �سيتاح الفر�سة للباحثني لتقدمي 

ون�سرها  لتحكيمها  كاملة  اأبحاثهم 

يف جملتي اجلمعية املحكمتني وهما 

الرتبوية  للعلوم  ال�سعودية  املجلة 

واملجلة ال�سعودية للعلوم النف�سية.

نقل حي

واأّكد الدكتور فايز بن عبدالعزيز 

الإع��الم��ي��ة  اللجنة  رئ��ي�����ص  ال��ف��اي��ز 

باملوؤمتر على اأهمية هذا املوؤمتر من 

خالل ما يقدمه من جهود يف �سبيل 

التخ�س�سات  ب��ني  ال��ع��الق��ة  اإب����راز 

العربية  اململكة  وروؤي����ة  ال��رتب��وي��ة 

ال�سوء  وت�سليط   ،2030 ال�سعودية 

املرتبطة  ال��رتب��وي��ة  املفاهيم  على 

من  ال�سعودية،  ال�سخ�سية  بتعزيز 

وناجح  حيوّي  جمتمع  اإع���داد  اأج��ل 

متميزة  �سعودية  �سخ�سية  وتكوين 

وتعزيز  الإيجابية  القيم  ببناء  تهتم 

الهوية الوطنية.

الإعالمية  اجل��ه��ود  اأن  واأو���س��ح 

املجتمع  لإف��ادة  حثيث  ب�سكل  تُبذل 

ال�������س���ع���ودي م���ن خم���رج���ات ه��ذا 

املوؤمتر، وما يقام خالله من نقا�سات 

اأبحاث  من  كذلك  يُعر�ص  وما  ثرية 

هناك  اإن  حيث  ومل�سقات،  علمية 

احلدث  ه��ذا  نقل  على  ت��ام  حر�ص 

وقنوات  حملية،  قناة  م��ن  اأك��ر  يف 

الإعالم  يف  �سواًء  املختلفة  اجلامعة 

التقليدي، اأو الإعالم اجلديد، رغبة 

نقل  يف  امل��وؤمت��ر  على  القائمني  من 

وا�ستثمارها  وا�ستمرارها،  الفائدة 

م��ي��ادي��ن  اأو  ال��رتب��ي��ة،  م��ي��ادي��ن  يف 

ال�ستثمار الجتماعية املختلفة.

تعقد م�ؤمترها التا�سع ع�رش الثالثاء القادم

السعودية  الشخصية  »تعزيز  سبل  تبحث  »جستن« 
حيوي« لمجتمع 

د. الشايع: اختيار موضوع المؤتمر جاء متوافقًا مع أهداف رؤية 2030 في بناء مجتمع حيوي

والتفاعل الحضور  في  كبير  نمو 
وازدهار ثروة وطنتربية 

وبحثي علمّي  محفل 

التمُيز مواكبة 
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ثقافة الكلمة الطيبة
ق فيها بني الغ�صب من �صخ�ص والغ�صب مما �صدر  اإن اللحظة التي تُفرِّ

عنه من �صلوك؛ هي اللحظة التي تن�صف بها ذاتك، وهي احلّد الفا�صل 

الذي �صيجنبك الكثري من م�صاعر الكراهية والدونية والعدائية، وين�صئ 

بداخلك ثقافة تعامل جديدة.

املوقف  اأو  الكلمة  ي�صاوي  حجمك  ت��دع  ال  تغ�صب  عندما  بب�صاطة، 

اللذين انتق�صا من �صعورك الذاتي بالتقدير واالأهمية، وما دام اأَنّ تقّبل 

راأي االآخرين عملية ممكنة يف مو�صوع عام، �صيكون كذلك عندما تكون 

اكتمال  عند عدم  االإ�صكال  يقت�صي  وغالًبا  املو�صوع،  فعلك حمور  ردات 

اأو املحادثة امل�صرتكة وما قد يخالطه  اأطراف املوقف امل�صرتك  م�صلحة 

ال�صعور  وثَمّ  الت�صحية  وم�صاعر  كالظلم  منخف�صة  اإن�صانية  م�صاعر  من 

باجلرح واالإن�صحاب.

يف  تتاأثر  ال�صخ�صية  اإن   Sigmund Freud فرويد  �صيجمند  يقول 

ثالثة اأنظمة مكونة من: هو، واالأنا، واالأنا العليا، و�صيمات تكوينها يحدد 

العن�صر  باأنك  اعتقادك  جمرد  بب�صاطة  اخلارجي،  الواقع  مع  تعاملك 

الكوين الوحيد الالمتغري هو ما يُ�صّعب عليك تلقي درو�ص احلياة وقد 

ت�صيخ ومازلت ب�صراع مع رغبات ال�»هو« اأو يف اإثبات ال�»اأنا«.

اأنت يف الغالب عن�صر متفاعل �صمن مواقف يومية خمتلفة، وما ي�صنع 

املتاعب يف طريقك اأو يجنبك اإياها، هو اأ�صلوب تفاعلك معها، مما يجعلك 

بعد  تفعل هذا  اأرج��وك ال  االآخرين،  اللوم على  وتلقي  تتخلى عن قوتك 

اليوم، فاإن وجدت اأنك ت�صتخدم لغة �صلبية اأو كلمات منخف�صة امل�صاعر، 

كل ما عليك هو االإقالع عنها، وا�صتبدالها بكلمات اإيجابية طيبة.

باأول  تطبيقها  يف  �صتبداأ  املقالة  هذه  ا�صتيعاب  على  ق��ادراً  كنت  اإن 

مقعدك،  بجوار  الذي  ال�صخ�ص  مع  اأو  اآب  الوات�ص  تطبيق  عرب  حمادثة 

فكلما كانت عالقاتك �صحّية كلما كنت اأقدر على امل�صاهمة يف �صناعة 

عامل اآمن تعّم به ثقافات اإيجابية ومعدية.

وم�صة: احلمدهلل على نعمة الت�صايف الذاتية ال�صريعة التي متكننا من 

عبور اأ�صعب املواقف واالأ�صخا�ص دون اأن ي�صيبنا اأذى.

رمي الزغيبي

ماج�صتري تنمية اإقليمية م�صتدامة

ع�صوة يف االأندية الطالبية

احتفاًء باخلط العربي وتقديراً ملا 

ميثله من اأهمية يف الثقافة العربية، 

جمالية  تفا�صيل  م��ن  ميتلكه  وم��ا 

عريق،  وت��اري��ٍخ  هند�صية  واأ���ص��ك��اٍل 

اأعلنت وزارة الثقافة �صمن جهودها 

العربية  الثقافة  الإب����راز  ال���دوؤوب���ة 

اخل��ط  ب��ع��ام   2020 ع���ام  ت�صمية 

العربي، تهدف من خالله اإىل تقدمي 

فعاليات نوعية تخدم اخلط العربي 

وتعزز من ح�صوره يف املجتمع.

واحد  العربي  اخلط  اأن  �صك  ال 

م��ن م��ظ��اه��ر احل�����ص��ارة ال��ع��رب��ي��ة، 

وجم��االت  اأ�صكاله  بتنوع  ويتجاوز 

الثقافية  احل���اج���ات  ا���ص��ت��ع��م��ال��ه، 

وي�صمو على وظيفة الكتابة والتعبري 

ونقل  العربية  اللغة  خم���زون  ع��ن 

امل��ع��رف��ة وال��ث��ق��اف��ة وك���ل جم��االت 

لي�صبح  الفنية؛  االآف��اق  اإىل  التطور 

م��ن اأب���رز ال��ف��ن��ون ال��زخ��رف��ي��ة، من 

عرب  واملكان  االأ�صياء  تقدمي  خالل 

ا�صتنطاق  اإىل  ت�صعى  اأ�صا�صية  حلة 

بديع  ن�صق  يف  واجل���دران  االأدوات 

فنية  اأ�صكال  وع��رب  دقيق  وتنا�صب 

والرونق  اجلمال  يف  غاية  اإبداعية 

الهند�صي، جتمع بني الرقة والغلظة، 

والتناظر  واالم���ت���داد،  واالن��ح��ن��اء 

وال��ت��م��اث��ل، وال��غ��م��و���ص وال��و���ص��وح، 

ت�صكيلية  لوحة  اأو  مو�صيقية  كقطعة 

اأو ق�صيدة رائعة.

وغ�������ري خ�������اٍف، 

اخل��ط  ان��ت�����ص��ار  اأن 

ارتبط  ق��د  ال��ع��رب��ي 

ب����ات���������ص����اع رق���ع���ة 

احل�صارة االإ�صالمية 

م���ن���ذ ����ص���ريورت���ه���ا 

اليوم،  وحتى  االأوىل 

البيئات  �صاهمت  اإذ 

ُكتب  التي  الثقافية 

ف��ي��ه��ا وال�����ص��ي��اق��ات 

البيئية واالجتماعية 

التي  وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 

ف��ي��ه��ا؛ على  ُوِج�����د 

اإث���رائ���ه وت��ط��وي��ره، ف��ا���ص��تُ��خ��دم يف 

والكتب  القراآنية  امل�صاحف  كتابة 

للدولة  الر�صمية  والوثائق  العتيقة 

والقطع  النقود  وعلى  االإ�صالمية، 

املعدنية واالأواين اخلزفية واللوحات 

ال��ف��ن��ي��ة وع��ل��ى امل�����ص��اج��د وامل��ب��اين 

العمارة  اأ�صكال  وخمتلف  والق�صور 

اخلط  تطور  ارتبط  اال�صالمية.كما 

ال��ع��رب��ي ب��ت��ط��ور امل����واد ال��ت��ي ُكتب 

غدت  حتى  �صناعتها،  واإتقان  بها، 

اأرقى  اليوم  تزين  اخلطية  اللوحات 

العاملية بو�صفها من روائع  املتاحف 

احل�صارة العربية، التي اأ�صهمت يف 

اإغناء الرتاث االإن�صاين.

ومنذ فجر النه�صة 

بتعليم  العناية  كانت 

اخلط مو�صع اهتمام 

امل�����ص��ل��م��ني، وع���ي���اً 

الثقافية،  باأهميته 

مكاتب  انت�صار  فبعد 

معلم  اأ�صبح  التعليم، 

ال����ُك����ّت����اب م��ط��ال��ب��اً 

ال�صبيان  بتحفيظ 

وتعليمهم  ال���ق���راآن 

اخل��ط، وك��ان �صرط 

حت�����ص��ني اخل���ط من 

االأم����ور امل��ع��ت��ربة يف 

املعلم،  براعة  تقدير 

ن��اق��اًل بع�ص  اب��ن خ��ل��دون  اإذ ذك��ر 

اأهل م�صر مبا  اهتمام  االأخبار عن 

بها  واأن   ... م�صر  عن  لنا  »يحكي 

اخل��ط،  لتعليم  منت�صبني  معلمني 

واأحكاماً  قوانني  املتعلم  على  يلقون 

اإىل  وي��زي��دون  يف و�صع كل ح��رف، 

ذلك املبا�صرة بتعليم و�صعه، فتع�صد 

لديه رتبة العلم واحل�ص يف التعليم، 

وتاأتي ملكته على اأمت الوجوه«. حتى 

قال ال�صاعر:

تعلَّم قوام اخلط يا ذا التاأدُّب ** 

ف�ما اخلط اإال زي�نة املتاأدِّبِ 

فاإن كنت ذا ماٍل فخطك زينٌة ** 

َواإن كنت حمتاجاً فاأف�صل مك�صِب

اإن جمالية اخلط العربي، وح�صن 

ودوائ��ره  حروفه  وتنا�صق  هند�صته، 

�صمات  من  مميزة  �صمة  وزخرفته، 

ولغة  ع��م��وم��اً،  العربية  احل�����ص��ارة 

ال  خا�ص،  ب�صكل  العظيمة  ال�صاد 

العربي  �صرف اخلط  اأن  بعد  �صيما 

واأعظم  كتاب،  اأ�صرف  وكتابة  بن�صخ 

زاد  م��ا  ال��ك��رمي«،  »ال��ق��راآن  كلمات 

به،  واالهتمام  وانت�صاره  ذيوعه  يف 

ف��ب��ه��رت ب��ه اأمم واأق�����وام م��ن غري 

حواه  ما  ا�صتهواهم  الذين  العرب، 

وفن؛ وهو  اإبداع  العربي من  اخلط 

العاملي  ال��ر���ص��ام  مقولة  ي��وؤك��ده  م��ا 

نقطة  اأق�صى  »اإن  بيكا�صو:  ال�صهري 

بالر�صم،  اإل��ي��ه��ا  ال��و���ص��ول  ح��اول��ت 

�صبقني  قد  العربي  اخل��ط  وج��دت 

اإليها«.

يف اخلتام، اأخل�ص اإىل اأن مبادرة 

وزارة الثقافة فر�صة لرت�صيخ وتثبيت 

وتعزيز  ال��ع��رب��ي  اخل��ط  جماليات 

ح�صوره يف منظومة الهوية العربية؛ 

االإب��داع��ي��ة  م�����ص��ريت��ه  يف  لي�صتمر 

والفنية واملعرفية، حاماًل يف طياته 

االإب��ه��ار واجلمال،  من  راق��ي��اً  بُ��ع��داً 

ودمتم طيبني.

ق�صم اإدارة موارد الرتاث 

واالإر�صاد ال�صياحي

ومليئة  جميلة  اأي����ام  ب��ن��ا  م���رت 

بالذكريات، نحن الطالب الوافدون، 

اجلامعة  يف  درا�صتنا  ن��ب��داأ  ال��ذي��ن 

قبل  ال��ل��غ��وي��ات  مبعهد  ب��االل��ت��ح��اق 

االلتحاق بالكليات، لقد مرت بنا اأيام 

كانت ثقيلة علينا، ومل نكن منّيز فيها 

بني الياأ�ص والرجاء، واالأمل واخَليبة، 

كل  كانت  اإذ  واالإخ��ف��اق،  والتوفيق 

تلك املعاين مت�صاوية، اأو بعبارة اأدّق، 

متقاربة يف نظرنا واعتقادنا!

العالء  »اأب��و  املعرة  �صيخ  دّر  فلله 

املعري«، اإذ قال:

غري جُمد يف ملتي واعتقادي

نَ��ْوُح باٍك وال ترّن �صاٍد

اأق�صى االأيام التي مرت بنا كانت يف 

فرتة االنتقال من املعهد اإىل الكلية، 

اإذ كانت ال�صم�ص ت�صُرق يف تلك االأيام 

وتغرب على غفلة منا، تعلّمنا يف تلك 

االأيام اأن الذي يعرف الليل من النهار 

وال�صروق من الغروب هو ذلك االإن�صان 

نار  وا�صتعلت  احل��ظ،  �صاعده  ال��ذي 

تلك  خالل  كنا  �صعُده.  وطلع  بَْخته، 

االأيام متخرجني من املعهد ومل نلتحق 

بداأنا  اأننا  من  الرغم  على  بالكلية، 

امل�صتوى  يف  ونحن  الكلية  اإج���راءات 

االأخري من املعهد، فبينما نحن فيها 

اإذ اعرت�صتنا م�صكلة �صماوؤها كاأر�صها 

واأر�صها ك�صمائها، فحاولنا اأن نقهرها 

ونذّللها ومن�صك عنانها اإال اأنها اأبت 

وقلبت علينا ظْهَر امِلجن، فكانت هي 

التي قهرتْنا وذّللتْنا واأم�صكت بنا�صيتنا، 

فباءت حماوالتنا كلها بالف�صل، تاأّففنا 

من مرارة احلياة، اإىل اأن كتبُت يوًما:

لَ�لْموُت خرٌي من حياٍة بائ�صه

اأيامها بالهّم �صارت ناح�صه

ال  التي  اأفاعيلها،  بنا  فعلت  اأي��ام 

ي�صع املقام لذكر جميعها، ولكن �صاء 

اهلل بعد كل ما مر بنا اأن يجعل لنا 

بعد  وف��رج��ا  ال�صيق،  بعد  خمرجا 

فُحلّت  الع�صر،  بعد  ويُ�صرا  ال�صدة، 

فال  �صحائبُها،  وا�صمحلّت  امل�صكلة، 

ي�صعنا اإال احلمد وال�صكر، »اللهم لك 

احلمد حتى تر�صى، ولك احلمد اإذا 

ر�صيت، ولك احلمد بعد الر�صا«. 

وبهذه املنا�صبة، نرفع اأ�صمى واأرق 

ملعهد  وال��ع��رف��ان  ال�صكر  ع���ب���ارات 

اللغويات العربية بجامعة امللك �صعود، 

رئي�ص  اإىل  وكذلك  ووكيله،  وعميده 

ق�صم اللغة والثقافة الدكتور اإبراهيم 

الدبيان، واإىل جميع من�صوبي املعهد. 

واإرى من الواجب علي يف هذا املقام، 

ذكر بع�ص من كان لهم دور بارز وجهد 

االأم��ر  ه��ذا  يف  حثيث  و�صعي  كبري 

الغامدي  علي  ب��ن  �صعد  كالدكتور 

اأجزل اهلل ثوابه يف الدارين، وحممد 

ال  وكذلك  ت��ومي،  اآل  عبدالعزيز  بن 

العمر  فهد  الفا�صل  اأخ��ان��ا  نن�صى 

يف  الب�صا�صة،  كثري  ال�صريرة،  طّيب 

كان  الذي  والت�صجيل،  القبول  عمادة 

يوا�صينا دائًما بكلماته الرائعة، ويجعلنا 

متفائلني رغم كل الهموم التي غامت 

علينا �صماوؤها، فلم يقّل فرحه و�صروره 

عن �صرورنا يوم ُحلّت امل�صكلة ف�صكر 

 له ووفقه و�صّدد خطاه، وكّل من 
ُ
اهلل

�صاطرنا وتعاطف معنا، وهّم باأمرنا، 

وح���زن حل��زن��ن��ا يف ه���ذا االأم����ر من 

االأ�صاتذة الذين كانت لهم نية �صاحلة، 

واالأ�صدقاء من قريب اأو بعيد.

ك��ان��ت  اإن  ���ص��احم��وين  واأخ������ريا 

الكلمات عاجزة عن و�صف �صعوري! 

وقد اأح�صن ال�صاعر يف هذا، اإذ قال:

يل ل�صان كاأنه يل ُمعادي

لي�ص يُنبي عن ُكنِه ما يف فوؤادي!

كوليبايل عبداهلل 

كوت ديفوار »�صاحل العاج« - من 

خريجي املعهد ق�صم اللغة والثقافة

تعني   automation االأمت��ت��ة 

بع�ص  الأمتتة  التكنولوجيا  ا�صتخدام 

بغر�ص  الب�صر  من  املطلوبة  املهام 

الفائقة  االأمتتة  اأما  اأدائها.  تي�صري 

فتعني   Hyper automation
اأمتتة اأي �صيء ميكن اأمتتته، ابتداًء 

من املهام واملعامالت املنف�صلة التي 

قواعد  على  القائمة  الفرد  تخ�ص 

ثابتة وجامدة، مرورا باأمتتة االأعمال 

االأعمال  ب��دورات  وانتهاء  املعرفية، 

باأكملها، وب�صبل اإدارة عمليات �صنع 

القرارات يف امل�صتويات العليا.

ت�صتهدف االأمتتة الفائقة حت�صني 

ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل وب��ن��اء خ����ربات اأك��ر 

اأف�صل  نتائج  وحتقيق  ديناميكية، 

ل��الأع��م��ال، م��ن خ���الل ا���ص��ت��خ��دام 

من  تعظم  التي  املتقدمة  التقنيات 

قدرة االأمتتة، مثل الروبوت والذكاء 

والتنقيب  االآل��ة  وتعلم  اال�صطناعي 

يف العمليات والتحليالت الذكية. 

م�صطلح  ه��ي  الفائقة  واالأمت��ت��ة 

»جارترن  موؤ�ص�صة  بوا�صطة  �صكه  مت 

توجه  اأنه  وترى  لالأبحاث«  الدولية 

ات�صاع  م�صتقبلي ال مفر منه ب�صبب 

نطاق اآثارها. 

حلول  تبني  يف  النجاح  ويعتمد 

على  املوؤ�ص�صة  يف  الفائقة  االأمتتة 

البنية  ن�صج  م���دى 

فيها،  التكنولوجية 

وع���ل���ى مم��ار���ص��ات 

بها،  اجلارية  العمل 

ف�������ص���اًل ع�����ن ن���وع 

وح��ج��م امل��ع��ل��وم��ات 

ال��ت��ي ت��دي��ره��ا، فال 

اإىل  الو�صول  ميكنها 

حالة االأمتتة الفائقة 

دون ا�صتخدام اأدوات 

عالية  ومم��ار���ص��ات 

ت��وف��ر لها  امل���رون���ة، 

اإع��ادة  ال��ق��درة على 

ت�����ص��ك��ي��ل ع��م��ل��ي��ات 

الت�صغيل والدعم، مبا يحقق �صرعة 

املتطورة  لالحتياجات  اال�صتجابة 

التهديدات  مواجهة  و�صرعة  للعمل 

التناف�صية يف ال�صوق.

م�صاركة  الفائقة  االأمتتة  تتطلب 

واحد  كل  يقوم  بحيث  العاملني  كل 

ي�صيفها  التي  القيمة  بتحديد  منهم 

يف  ت�صمينها  يتم  والتي  للموؤ�ص�صة 

فبدون  الفائقة،  االأمت��ت��ة  عمليات 

ذلك ال يتحقق اإال فوائد جزئية. كما 

والتقنيات  االأدوات  اختيار  تتطلب 

حيث  املوجودة،  للتحديات  املنا�صبة 

التقنيات  من  العديد  حالًيا  يوجد 

واملتداخلة  املتعددة 

ثم املتكاملة يف نهاية 

االأمر.

ويتم هذا االختيار 

م��ن خ���الل االإج��اب��ة 

على عدة ت�صاوؤالت:

م��دى  اأي  اإىل   -

يتم ا�صتخدام االأمتتة 

الفائقة يف املوؤ�ص�صة؟

ي���ت���م  ك�����ي�����ف   -

تقنياتها  بني  اجلمع 

يف  بينها  والتن�صيق 

حلول وظيفية؟

- كيف يتم حتقيق 

التكامل بني تقنياتها؟

العمل  دورات  اأمت���ت���ة  وت��ع��ت��رب 

با�صتخدام الروبوت اأحد اأهم حلول 

االأمتتة الفائقة، فهي تعالج حتديات 

ال��ت��ك��ام��ل م���ع االأن��ظ��م��ة ال��ق��دمي��ة 

فتحقق االت�صال بينها وبني االأنظمة 

وجود  ع��دم  من  بالرغم  احلديثة- 

بذلك-  ت�صمح  برجمية  واج��ه��ات 

مبا يتيح نقل البيانات من القدمية 

اإىل احلديثة ب�صورة عالية الكفاءة، 

لهذه  الزمني  املدى  يكون  ما  وعادة 

الرتباطه  االأج��ل  ق�صري  العمليات 

فقط بنقل هذه البيانات.

�صياق  ويف  ذل��ك،  اإىل  باالإ�صافة 

الفائقة  االأمتتة  تتم  االأهمية،  نف�ص 

لدورات االأعمال من خالل جمموعة 

يتم  ال��ت��ي  التقنيات  م��ن  متكاملة 

يف  ج��ن��ب  اإىل  ج��ن��ًب��ا  ا�صتخدامها 

حلول تكاملية، يتم فيها و�صع النا�ص 

�صعيد  يف  كلها  واالأ���ص��ي��اء  واالآالت 

يوؤخذ  اأن  فيها  يراعى  كما  واح��د. 

الكاملة  احل��ي��اة  دورة  االع��ت��ب��ار  يف 

لكل العمليات والقرارات: االكت�صاف 

والتنفيذ  وال��ت�����ص��م��ي��م  وال��ت��ح��ل��ي��ل 

والر�صد والتح�صني امل�صتمر.

الت�صغيلي  ال�صياق  هذا  ويتطلب 

القيام   – املتغرية  ال�صرعات  ذو   -

لدورات  وفعالة  متقدمة  بتحليالت 

االأع���م���ال امل��ق�����ص��ودة – ���ص��واء يف 

قبل  االفرتا�صي-  اأو  امل��ادي  العامل 

�صلوك نهج االأمتتة الفائقة، ويق�صد 

بالعامل االفرتا�صي ا�صتخدام منوذج 

افرتا�صي ميثل ن�صخة طبق االأ�صل 

يف  ولكن  باملوؤ�ص�صة  العمل  ل���دورة 

البيئة الرقمية، وهو ما يطلق عليه 

التواأم الرقمي.

عميد عمادة التطوير واجلودة

اأ�صتاذ علم املعلومات

ع�صو جمل�ص ال�صورى ال�صابق 
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مراجعة تقارير الإجناز

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

عملت وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير خالل االأيام القليلة املا�صية 

الوحدات  بها  رفعت  التي  االإجن��از  تقارير  �صاملة جلميع  مراجعة  على 

التطوير  عمادة  وهي:  والتطوير،  للتخطيط  اجلامعة  لوكالة  الثمانية 

واجلودة، وعمادة تطوير املهارات، ودار جامعة امللك �صعود للن�صر، ومكتب 

العالقات املجتمعية، واإدارة االإح�صاء واملعلومات، واإدارة املخاطر، ومركز 

الوثائق، ومركز التدريب وخدمة املجتمع، وتتعدد اأهداف قيام الوكالة 

مبراجعة هذه التقارير،  ومن بني هذه االأهداف التاأكد من قيام وحدات 

واملتابعة  بها،  املنوطة  املحددة  املهام  يف  االإجن���ازات  بتحقيق  الوكالة 

والوقوف  املختلفة،  العمل  اإجن��ازات يف جماالت  ملا حتقق من  الدورية 

على املحاور التي تتطلب مزيًدا من اجلهد للح�صول على اأف�صل النتائج، 

اإ�صافة ملراجعة اآليات الدعم الفني التي تقدمها وحدات وكالة اجلامعة 

للتخطيط والتطوير داخلياً ممثلة يف دعم وحدات اجلامعة، وخارجياً يف 

تقدمي الدعم الفني واال�صت�صاري  ملوؤ�ص�صات املجتمع بجميع قطاعاته، 

لر�صم  التقارير  هذه  درا�صة  اإىل  الوكالة  فقد عمدت  ذلك  اإىل  اإ�صافة 

خطوات التح�صني امل�صتمر، وهو النهج الذي تنتهجه الوكالة يف جميع 

املبا�صرة  املقابالت  اإىل  اإ�صافة  التقارير  هذه  ودرا�صة  عملها،  جماالت 

التي تعقدها الوكالة مع اجلهات امل�صتفيدة من اخلدمات التي تقدمها، 

واملناق�صات واالجتماعات التي تتم مع الزمالء االأعزاء قيادات وحدات 

اجلامعة خالل امللتقيات وور�ص العمل التي تعقدها الوكالة، وما ي�صل 

للوكالة عرب قنوات التوا�صل التي حتر�ص دوًما على تفعيلها مع جميع 

امل�صتفيدين، متثل جميعها روافد ميكن من خاللها حتديد مواطن العمل 

خالل املرحلة املقبلة.

وخالل عدد من املقاالت القادمة- مب�صيئة اهلل- �صوف نتناول تقارير 

وحدات وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير واأهم ما حققته من اإجنازات 

من �صاأنها اأن تدعم احلراك التطويري للجامعة، حيث نخ�ص�ص يف كل 

مقالة اأحد وحدات الوكالة، �صائلني اهلل اأن تتحقق الفائدة منها. 

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

»2020« عام الخط العربي وتعزيز ممارساته

بين المعهد والكلية كانت لنا أيام

األتمتة الفائقة

أ. د. جبريل العريشي

د. ياسر الهياجي



»الرخصة المهنية« وطالب اإلعالم
ا�ستطالع: حممد باكرمان - نواف اخلمي�س

لالإعالميني،  املهني  للت�سجيل  اإلكرتونية  من�سة  تد�سني  موؤخراً  مت 

اأنواعه من مهنيني  الإعالمي مبختلف  بالقطاع  املرتبطني  لكافة  تتيح 

وخمت�سني وفنيني الت�سجيل واحل�سول على البطاقة املهنية التي توفر 

لهم عدداً من المتيازات، وبهذه املنا�سبة �ساألنا عدداً من طلبة ق�سم 

الإعالم عن معرفتهم مبميزات و�سروط ومتطلبات الرخ�سة، ورجعنا 

باحل�سيلة التالية..

ال �أعرف �شيئًا

تركي بن عبدالواحد، خريج ق�سم الإعالم، تخ�س�س عالقات عامة: 

هي رخ�سة للمتخ�س�سني يف الإعالم ت�سمح لهم مبزاولة املهنة، وعن 

�سروطها ومتطلباتها قال حقيقة ل اأعرف �سيئاً بهذا اخل�سو�س، واأتوقع 

اأنه لبد من توفر ال�سهادة ومزاولة العمل، و�سبب عدم درايته من وجهة 

اأو معلومات ب�سكل خا�س يف اجلامعات التي  اأخبار  نظره، عدم ن�سر 

بها تخ�س�س الإعالم.

م�ش�ؤولية من!

امل�سوؤولية،  الإعالمية  والتخ�س�سات  الإعالم  وزارة  ل  حمِّ
ُ
اأ واأ�ساف: 

يتحمل جزءاً  اأي�ساً  والطالب  كاملة  تكاملية بني اجلهتني  لأنها عملية 

اأنه لبد من  واأكد  التي تهمه.  من امل�سوؤولية لعدم بحثه وراء املعلومة 

التو�سيح بطرق �سهلة عرب من�سات التوا�سل احلديثة عرب الوزارات اأو 

اجلامعات اأو حتى الأفراد.

بحثت فلم �أجد

ال�ساد�س: ل  امل�ستوى  وقال خالد بن �سعيد، متخ�س�س يف الإعالم 

اأعرف ما قد تفيدين به على وجه اخل�سو�س، وهل تخولني الذهاب 

اإىل اأي مكان بالعامل على اأنني اإعالمي؟، واأ�ساف: ل اأعتقد ذلك، وقد 

بحثت عنها ومل اأجد املعلومات الكافية. واأردف: اأنا عرفت باخلرب عن 

طريق �سناب الإعالمي علي العلياين.

�أبرز �شروطها!

بدوره قال زياد النعيمة، تخ�س�س اإعالم امل�ستوى ال�ساد�س: ل �سك 

ملن  عديدة  وتوفر مميزات  للمتخ�س�سني،  ومفيدة  مهمة  رخ�سة  اأنها 

معك  يكون  اأن  �سروطها  من  اأن  واأعتقد  عليها،  احل�سول  من  يتمكن 

�سهادة بتخ�س�س الإعالم وخربة ل تقل عن ٢٠ عاماً

�أين �الإعالن عنها

واأكد في�سل العمري من ق�سم الإعالم عالقات عامة، اأنه مل ي�سمع 

وتزيد  ومتيزهم  الإعالميني  تنفع  �سوف  اأنها  ويعتقد  قبل،  من  عنها 

منا�سبة جلميع  فر�سة  ومتثل  الإعللالم،  الوظيفية خلريج  الفر�س  من 

الإعالميني، ولكن مع الأ�سف مل تنت�سر ب�سورة كبرية  ومل ت�سل بال�سكل 

من  اأنه  مبيناً  الرخ�سة،  بهذه  ي�سمع  مل  �سخ�سًيا  اأنه  املنا�سب.  واأكد 

هيئة  اأع�ساء  قبل  من  املو�سوع  عن  اإعللالن  هناك  يكون  اأن  املفرت�س 

التدري�س يف ق�سم الإعالم،  بالإ�سافة اإىل اللوحة الإعالنية.

مل �أ�شمع عنها

عبداهلل املزيد، اإعالم عام،  ذكر اأنه �سمع عن الرخ�سة من بع�س ال�سباب 

الذين ميار�سون الإعالم يف جمالت خمتلفة مثل الريا�سة  وغريها، لكنه 

مل ي�سمع عنها من اأي جهة ر�سمية،  ومن املفرت�س اأن يتم الإعالن عنها 

بوا�سطة احل�سابات الكبرية واملتابعة ب�سكل كبري،  وبالن�سبة للطالب من 

املمكن اأن يكون الإعالن عن طريق الربيد الإلكرتوين اجلامعي ل�سمان 

و�سولها اإىل عدد كبري من طالب ق�سم الإعالم.

معل�مات �أكرث

وبني عبدالرحمن البيتي اأنه من ناحية اجلامعة هناك و�سائل ميكن 

ال�ستفادة منها لن�سر معلومات اأكرث عن الرخ�سة املهنية، مثل مواقع 

يف  من�سورات  وو�سع  بالق�سم  عالقة  لها  التي  الجتماعي  التوا�سل 

املداخل عن هذا املو�سوع.
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ت�سدر عن ق�سم الإعالم 
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resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع  دار جامعة امللك �شعود للن�شر 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

للمملكة  حتدث  كبرية  تغريات 

العاملية  نحو  ال�سعودية  العربية 

�سوب  جيدة  وخللطللوات  املعرفية 

يف  ظهر  الللذي  املعرفة،  اقت�ساد 

يف  بللقللوة  وبلللرز  الع�سرين  الللقللرن 

الللقللرن الللواحللد والللعلل�للسللريللن، وما 

ويغدو  اإل  القرن  هذا  ينت�سف  اإن 

على  املهيمن  العام  الأ�سا�س  هو 

املللوارد  على  ويطغى  امللللوارد،  كل 

مع  التقليدية  املعروفة  الطبيعية 

التكنولوجية  الللثللورة  ا�للسللتللمللرار 

البيولوجية  والثورة  واملعلوماتية 

الدقيقة. ال�سناعات  وثورة 

اململكة  ت�سعى  املنطلق،  من هذا 

لللتللغلليللري املللفللاهلليللم املللتللداولللة من 

الطبيعية  امللللوارد  على  العتماد 

اإىل  لتتحول  النفط  راأ�سها  وعلى 

ملللوارد اأخلللرى وقللطللاعللات واعللده 

التغيري  ظل  يف  ذلك  عليها  يحتم 

م�ستخدمة  اللللعلللامل،  يف  الللكللبللري 

الأ�سا�سية  الللعللوامللل  مللن  العديد 

تللوفللرهللا يف �للسللبلليللل ذلللك  اللللتلللي 

طريق  عللن  التغيري  هللذا  ملللواكللبللة 

رفللللع مللعللدل الللتللمللويللل للللللبللحللوث 

الدخل  من  مئوية  كن�سبة  العلمية 

اللللقلللوملللي امللللحلللللللي، رفللللع حللجللم 

والتعليم  البحث  يف  ال�ستثمارات 

والبتعاث  واللتاأهيل  والللتللدريللب 

واإقليمياً،  حملياً  اخلربات  وتبادل 

ملللع فلل�للسللح امللللجلللال ل�للسللتللقللطللاب 

ملللن ذوي  املللتللملليللزيللن  الللبللاحللثللني 

اللللكلللفلللاءات الللعللاللليللة، وتلل�للسللهلليللل 

ودعم  املطلوبة،  املهارات  اجتذاب 

اإن�ساء  لت�سجيع  اإ�سافة  املوهوبني، 

التي  البحثية  املللراكللز  من  املزيد 

بدول  مقارنة  قلياًل  عددها  مازال 

متقدمة يف جمال اقت�ساد املعرفة 

 ،»Knowledge Economy«

العلمي  البحث  ت�سجيع  وكللذلللك 

البحثية  البيئة  وتهيئة  والباحثني 

بللللداع  الللتللي تلل�للسللاعللد يف خلللللق الإ

املوؤثر. املعريف  والإنتاج  والبتكار 

تلللللللك هللللي ركللللائللللز اللللتلللحلللول 

املللعللريف،  الللتللقللدم  نللحللو  احلقيقي 

ويدعم ذلك دون �سك عدة عوامل 

امللللورد  اأبلللرزهلللا، ال�للسللتللثللمللار يف 

ال�سعودية  به  تتمتع  الذي  الب�سري 

العربية  املجتمعات  عن غريها من 

اليوم  ال�سكان  فللاأكللرث  والللعللامللليللة، 

فاقت  بن�سبة  ال�سباب  فئة  من  هم 

 ،2019 اإح�سائيات  ح�سب   60%
هذا املورد الهام يجب اأن يفعل من 

ب�سكل  ال�سيا�سات  وا�سعي  قبل 

تقليدي  غري  جديد 

وكلللذللللك ملللن قللبللل 

واملراكز  اجلامعات 

احلكومية  البحثية 

واخللللللللللا�لللللللللسلللللللللة 

دور  وتلللللفلللللعللللليلللللل 

الللقللطللاع اخلللا�للس، 

وا�للللللسللللللتللللللحللللللداث 

وحللللللللللدة للللللللبلللحلللث 

والإبللداع  وللتطوير 

كل  يف  والكت�ساف 

اأو  حكومية  من�ساأة 

يخدم  مبا  خا�سة، 

عموماً. واملجتمع  نف�سه  القطاع 

طللاقللة  مللن  يلل�للسللتللفللاد  اأن  يللجللب 

هللذا امللللورد الللبلل�للسللري، فللهللو خري 

فما  وم�ستقباًل،  حالياً  ا�ستثمار 

بال�سباب  اإل  اللل�للسللعللوب  نه�ست 

الللبلل�للسللري،  العن�سر  وبللا�للسللتللثللمللار 

الذي  املتجدد  املتناغم  املورد  هم 

واقتدار  بقدرة  جديد  كل  يواكب 

امل�ستقبل.  وبناء  احلا�سر  لريادة 

�سفافية  وبللكللل  ال�سعودية  اإن 

خالل  مللن  واعلللدة  بُخطي  تتقدم 

يف  عاملياً  املن�سورة  الأبحاث  عدد 

ت�ساهم  حيث  املُ�سنفة  املللجللالت 

اأجلللملللايل  ملللن   22.7% بللنلل�للسللبللة 

العربي  الوطن  يف  الأبحاث  عدد 

عدد  اإجمايل  من   23% وبن�سبة 

 61% وبن�سبة  ال�للسللتلل�للسللهللادات، 

علللللى ملل�للسللتللوى اخلللللليللج الللعللربللي، 

 12 اإنللتللاجللهللا الللبللحللثللي يلل�للسللاوي 

والأردن  »امللللغلللرب  عللربلليللة  دوللللة 

وال�سودان  والكويت  ولبنان  وقطر 

وموريتانيا  و�سوريا  وليبيا  واليمن 

وترتيبها  وجيبوتي«،  وال�سومال 

27 عاملياً.
وتلللوزعلللت الأبلللحلللاث املللنلل�للسللورة 

بح�سب  2018م،  لللعللام  للمملكة 

 »Scopus« موقع �سُكوب�س العاملي

حلل�للسللب الللتللخلل�للسلل�للسللات كللالللتللايل: 

اللللعلللللللوم الللفلليللزيللائلليللة والللطللاقللة 

 ،22.89% والللكللواكللب  والأر�للللس 

الللعلللللوم الللكلليللملليللائلليللة واحللليللويللة 

والهند�سة  واجلزيئية  والللوراثلليللة 

الللعلللللوم   ،18.29% الكيميائية 

وال�سيدلنية  والللدوائلليللة  الطبية 

واملهن  الإ�سنان  وطب  والع�سبية 

الللعلللللوم   ،18.04% اللل�للسللحلليللة 

علللللوم   ،11.7% الللهللنللد�للسلليللة 

احلللا�للسللوب وتللقللنلليللات املللعلللللومللات 

اللللزراعللليلللة  اللللعلللللللوم   ،8.84%
والبيطرية  والبيئية  والبيولوجية 

علللللللوم   ،7.28%
 5.71 الريا�سيات 

الإدارية  العلوم   ،%
والقللللتلللل�للللسللللاديللللة 

وامللللللحلللللا�لللللسلللللبلللللة 

 ،4.32% والقانون 

الجتماعية  العلوم 

وعلم  والإنلل�للسللانلليللة 

.2.86% النف�س 

نللللللهللللللا  كللللللمللللللا اأ

ا�لللسلللتلللحلللوذت علللللى 

نللل�لللسللليلللب الأ�للللسللللد 

براءة   3399 بعدد 

عاملياً   15 امل�سنفة  وهي  اخرتاع، 

من   80% بن�سبة  عربياً  والأويل 

اإجلللملللايل بلللللراءات الخلللللرتاع يف 

حتويل  اأن  اإل  الللعللربللي،  الللوطللن 

من جمرد  تلك  الخللرتاع  بللراءات 

لللالأفللكللار اإىل  �للسللهللادة واحللتللكللار 

وتباع  ت�سنع  ملمو�سة  منتجات 

وتطور وتناف�س لتتحول من جمرد 

النوع  �سبيل  يف  اأفعال  اإىل  اأرقللام 

الإبداع  �سيكون  هنا  الكّم،  ولي�س 

املعريف.

احلكومية  اجلامعات  عدد  وبلغ 

يف  جللامللعللة،   25 اللل�للسللعللوديللة  يف 

البحثية  املللراكللز  عللدد  بلللللغ  حللني 

اأو  م�ستقلة  كمراكز  حوايل157 

من  متفرعة  اأو  للجامعات  تابعة 

لبيانات  طبقاً  رئي�سية،  مللراكللز 

حتققت  وكلللللمللا  2018م،  الللعللام 

كلما  املللعللرفلليللة،  التقنية  مللعللايللري 

حتلللقلللق ملللزيلللد مللللن اللللرفلللاهللليلللة 

من  ومللزيللد  لل�سعب  امللل�للسللتللدامللة 

اللللدخلللل والنلللتلللقلللال ملللن املللللوارد 

من  ت�سبح  رمبللا  التي  التقليدية 

املللا�للسللي و�للسللتللكللون ملللن �للسللمللات 

غري  ملللوارد  اإىل  الللقللدمي  الع�سر 

ابتكارية  فكرية  معرفية  مللاديللة 

بداعية. واإ

اإن�ساء  لل�سعودية  يح�سب  كما 

املللعللريف  لللالقللتلل�للسللاد  مللركللز  اأول 

الللعللربللي واللللللذي مت  اللللوطلللن  يف 

 2019 الللعللام  مطلع  يف  تد�سينه 

جدة،  مبدينة  املوؤ�س�س  جامعة  يف 

ويلل�للسللم الللعللديللد ملللن اللللوحلللدات 

»وحلللللدة القللتلل�للسللاد والللتللنللملليللة، 

وحللللدة املللعللرفللة، وحللللدة الللتللملليللز 

امللللللعلللللريف، ووحلللللللدة اللللعلللالقلللات 

اإىل  وي�سعى  والإعلللللالم«  الللعللامللة 

نوعية  نقلة  اإحللداث  يف  امل�ساركة 

املنظومات  بللني  للمواءمة  كللبللرية 

يخدم  اجلامعات مبا  التعليمية يف 

دور  وتللعللزيللز  املللعللريف،  القت�ساد 

واخلا�سة  احلكومية  اجلللامللعللات 

و�للسللع  الللبللحللثلليللة يف  وامللللللراكلللللز 

وخلق  ال�للسللرتاتلليللجلليللة،  اخلللطللط 

التعليمية  املخرجات  بني  التوازن 

املجتمع. وتنمية  العلمي  والبحث 

من  لبللد  �سبق،  مللا  �سوء  على 

يليق  اللللذي  الللتللنللافلل�للس  ا�للسللتللمللرار 

بللاللل�للسللعللوديللة وبللحللجللمللهللا امللللايل 

وهي  الإنفاق  معدل  ورفع  العاملي 

12.5مليار  الأوىل عربياً ومبقدار 

%0.47 من الناجت املحلي،  بن�سبة 

القطاع  على  قلياًل  زال  ما  اأنه  اإل 

ي�ستحقه  الللذي  البحثي  املللعللريف 

اقللتلل�للسللاد امللللعلللرفلللة ملل�للسللتللقللبللاًل، 

الرقمية  التكنولوجيا  مللن  �للسللواًء 

اأو  التحتية،  والبني  واملعلوماتية 

كالنانو  الللدقلليللقللة  التقنيات  مللن 

وو�سائل  املتجددة  الطاقة  واأنظمة 

الهواتف  وتقنيات  احلديثة  النقل 

املتجددة.

قريب  عللمللا  ن�سمع  اأن  نتمنى 

يف  �للسللنللع  وبللرنللامللج  هللاتللف  اأول 

على  نللللفللللاق  الإ اإن  اللل�للسللعللوديللة، 

املللعللرفللة هللو مللن �للسلليللحللدد مللدى 

لتحقيق  املعريف،  والتطور  النمو 

ظللل  يف  وامللللنلللافللل�لللسلللة  الللل�لللسلللبلللق 

الللذي  الللعللاملللي  املللعللريف  التناف�س 

الللعلل�للسللر  يللحللدث جللللليللاً يف هلللذا 

العايل،  التعليم  موؤ�س�سات  وعلى 

اأ�سا�سياً  دوراً  معرفية  كموؤ�س�سات 

وحملللوريلللاً كللونللهللا تلل�للسللم مللراكللز 

الدرا�سات  برامج  وكذلك  بحثية 

�ستظل  البحثية،  وامل�ساريع  العليا 

عليها  فيجب  الأ�سا�سية  ال�ساحة 

احلث والدعم والتفعيل واأن حُتدد 

اإيللراد  خلق  �سبيل  يف  اأولللويللاتللهللا 

اجلللامللعللات  عليه  ت�ستند  مللعللريف 

بلل�للسللكللل دائلللللم كلللاأحلللد ملللواردهلللا 

التفوق  اإىل  ت�سعى  واأن  الأ�سا�سية، 

املعرفية  املناف�سة  على  والللقللدرة 

الباحثني. وت�سجيع 

اخلللا�للس  الللقللطللاع  نللنلل�للسللى  ول 

واملراكز  اجلامعات  مع  وال�سراكة 

توظف  اأن  مُيللكللن  الللتللي  البحثية 

بل  فللقللط،  حملياً  لي�س  معارفها 

لنكون  اأيلل�للسللاً،  ودولللليلللاً  اإقللللليللملليللاً 

النهو�س  بني  الطرق  مفرتق  على 

واجلللللمللللود، وهللللو ملللا �للسلليللحللدده 

حللجللم القللتلل�للسللاد املللعللريف الللنللاجت 

. م�ستقباًل

طالب دكتوراه

كلية علوم الأغذية والزراعة

السعودية نموذج عربي في المعرفة

فيصل الشميري

نبض الطالب
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فعاليةفعالية

لقاءمهرجان

ورشةمعرض

مهرجانمهرجان

معرضمهرجان

دورةفعالية

�سنرتال اجلامعة 4670000

مكتب معايل مدير اجلامعة 4677581

مكتب وكيل اجلامعة 4670109

والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  ل��ل�����س���ؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  مكتب 

4670114
مكتب وكيل اجلامعة للتط�ير واجل�دة 4670527

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  مكتب 

4670110
مكتب وكيل اجلامعة للم�ساريع 4672787

مكتب وكيل اجلامعة للتبادل املعريف ونقل التقنية 4670399

عمادة التعامالت الإلكرتونية والت�سالت 4675723

عمادة التعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد 4674864

عمادة تط�ير املهارات 4670693

عمادة اجل�دة 4679673

عمادة ال�سنة التح�سريية 4696238

عمادة القب�ل والت�سجيل 4678294

عمادة الدرا�سات العليا 4677609

عمادة البحث العلمي 4673355

عمادة �س�ؤون الطالب 4677724

عمادة �س�ؤون املكتبات 4676148

عمادة �س�ؤون اأع�ساء هيئة التدري�س وامل�ظفني 4678727

ال�ست�سارية  وال��درا���س��ات  للبح�ث  ع��ب��داهلل  امللك  معهد 

4674222
مركز الدرا�سات اجلامعية للبنات علي�سة 4354400

اأق�سام العل�م والدرا�سات الطبية للبنات بامللز 4785447

الإدارة العامة لالإعالم والعالقات اجلامعية 4678159

وكالة اجلامعة للتط�ير : 4698368

ر�سالة اجلامعة 4678781

م�ست�سفى امللك خالد اجلامعي 4670011

والإ���س��ع��اف«  »ال��ط���ارئ  اجلامعي  خالد  امللك  م�ست�سفى 

4670445
م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 4786100

م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي »الط�ارئ والإ�سعاف« 

4775607
اإ�سعاف اجلامعة 4671699

الأك��ادمي��ي��ة  باملنطقة  الآيل  احل��ا���س��ب  اأع��ط��ال  ب��الغ��ات 

4675557
بالغات ال�سيانة باملنطقة الأكادميية 4678666

�سيانة الهاتف باملنطقة الأكادميية 4675000

جممع اخلدمات 4673000

جممع امللك �سع�د التعليمي 4682066 / 4682068

اإدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي »غرفة العمليات« 950

الدفاع املدين باجلامعة 0955

الإدارة العامة لل�سيانة: من داخل اجلامعة 1515

الإدارة العامة لل�سيانة: من خارج اجلامعة 0118061515

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

وكيلة اجلامعة ل�س�ؤون الطالبات  8051197

عميدة الكليات الإن�سانية     8053169

عميدة الكليات العلمية   8050063

الإن�سانية     بالكليات  وامل��ال��ي��ة  الإداري�����ة  ال�����س���ؤون  وك��ي��ل��ة 

8052555
الإن�سانية    للكليات  الأك��ادمي��ي��ة  لل�س�ؤون  اجلامعة  وكيلة 

8051555
وكيلة �س�ؤون الت�سغيل واخلدمات امل�ساندة    8053100

وكيلة عمادة �س�ؤون الطالب ل�س�ؤون الطالبات     8051447

ر�سالة اجلامعة الق�سم الن�سائي    8050913 

�سيانة املدينة اجلامعية للطالبات 53161  80

العيادة الطبية باملدينة اجلامعية للبنات:

0118054450 - 0118054451

أرقام 
تلفونات 
تهمك..

عمادة �ض�ؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س 

وامل�ظفني - وحدة خدمات من�ض�بي اجلامعة

»الأح�ال املدنية«

�  اإ�سدار �سهادة امليالد.

� اإ�سافة امل�اليد ل�سجل الأ�سرة� 

� تبليغ ولدة.

»اجل�ازات وال�ضتقدام«

� جتديد ج�از �سفر لل�سع�ديني.

� اإ�سدار تاأ�سريات ال�ستقدام لعّمال 

املنازل وال�سائقني.

� اإ�سدار اإقامة وجتديدها.

� متديد تاأ�سرية الزيارة للقادمني لزيارة 

من�س�بي اجلامعة املتعاقدين.

� تاأ�سرية خروج وع�دة.

»املرور«

� جتديد رخ�س القيادة.

� جتديد ال�ستمارة.

� ا�ستبدال ل�حات ال�سيارة

الخدمات 
الحكومية

النافورة الراق�صة

الوقت: من ٤م اإىل ٤م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: الريا�ض بوليفارد

ليايل الريا�ض

الوقت :  ٦م اإىل ١٫٣٠�ض

املكان: الطريق الدائري ال�صمايل, ال�صفن مونز 

كانديلي�صيو�ض

الوقت: من ١م اإىل ٤�ض

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: بوليفارد الريا�ض

 الوفد التجاري الأملاين

الوقت:  ١٠٫٣٠�ض اإىل ١٢م

املكان: غرفة الريا�ض املركز الرئي�صي

�صياغة الفني

الوقت: من ١١�ض اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: موؤ�ص�صة الفن النقي

املكان: مركز امللك عبداهلل املايل

كتابة خطة البحث د. ب�صمة عرو�ض للطالبات

الوقت: من ١٢م اإىل ٢م

١G٠7 :املكان

الريا�ض بوليفارد

الوقت:  من ١م اإىل ٤�ض

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: بوليفارد الريا�ض

ريا�ض نايت

الوقت:  ٤م اإىل ١١٫٣٠�ض

املكان: طريق الأمري تركي بن عبدالعزيز الأول

لونا �صينما

الوقت: من ١م اإىل ٤�ض

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: بوليفارد الريا�ض

 ال�صعودي الدويل للت�صويق الإلكرتوين والتجارة 

الإلكرتونية

الوقت:  من ٩ �ض اإىل ٦ م

املكان: مركز الريا�ض الدويل للموؤمترات واملعار�ض, 

الريا�ض

ريا�ض ونرت لند

الوقت: من٤م اإىل ١٢م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: اأر�ض الغدير - مقابل مركز امللك عبداهلل املايل

خما�صية تعلم اللغة العربية د. ه�صام القا�صي للطالب

الوقت: من ٩�ض اإىل ١٢م

املكان: قاعة ٦٩اأ١ الدور الأول مبنى ١٦
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سدوكو قاعدة اللعبة:

ال�����س���دوك��� ل��ع��ب��ة ي��اب��ان��ي��ة 

ع��م��ل��ي��ات  دون  م���ن  ���س��ه��ل��ة، 

ح�سابية.

تتاألف �سبكتها من 81 خانة 

�سغرية، اأو من 9 مربعات كبرية 

يحت�ي كل منها على 9 خانات 

�سغرية.

على الالعب اكمال ال�سبكة 

 ،9 اىل   1 من  اأرق���ام  ب�ا�سطة 

مرة  رق��م  كل  ا�ستعمال  �سرط 

واحدة فقط، يف كل خط اأفقي 

ويف ك��ل خ��ط ع��م���دي ويف كل 

مربع من املربعات الت�سعة.

ر�سالة اجلامعة على تويرت 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على ان�ستغرام 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على قوقل بل�س

https://plus.google.com
ر�سالة اجلامعة على يوتيوب

youtube : ResalahKSU
 ر�سالة اجلامعة على الفي�س بوك

https://www.facebook.com/rsksu
ر�سالة اجلامعة على املوقع االكرتوين

http://rs.ksu.edu.sa/

عن�ان الكتاب: الت�ضميم التعليمي ال�ضريع

George M. Piskurich :امل�ؤلف

املرتجم: عثمان تركي الرتكي

ال�ضنة: 1441

و�سف الكتاب:

التعلم  اأبرزها  م��س�عات  عدة  ال�سريع«  التعليمي  »الت�سميم  كتاب  ي�ستعر�س 

واأف�سل  املمار�سة،  وجمتمعات  الجتماعية،  ال�سبكات  على  القائم  والتعلم  املتنقل، 

تتجه  حيث  والتطبيق،  النظرية  ت��سح  ومناذج  املتعلم،  احتياجات  لتحديد  الطرق 

امل�ؤ�س�سات نح� الت�سميم التعليمي حلل امل�سكالت وت�فري حل�ل التعليم الإلكرتوين 

الغنية بال��سائط. كبديل للن�س��س التقليدية القائمة على الن�س.

عن�ان الكتاب: الأبحاث الن�عية يف اللغ�يات التطبيقية

Juanita Heigham :امل�ؤلف

املرتجم: �ضلطان ح�ضني احلربي

ال�ضنة: 1441

و�سف الكتاب:

يطرح كتاب »البح�ث الن�عية يف اللغ�يات التطبيقية: مقدمة عملية« 

جتارب عملية يف جمال للغ�يات التطبيقية، كذلك يتناول املهارات البحثية 

التي ت�ستخدم يف تنفيذ م�ساريع البح�ث والأبحاث الن�عية والدرا�سات 

اللغ�يات التطبيقية. 

إصدارات دار جامعة الملك سعود

مفكرة الشهر

  academic writing د. علي احلاجي 

للطالب

الوقت: من ١٠�ض اإىل ١٢م

املكان: قاعة ٦٩اأ١ الدور الأول مبنى ١٦

كتابة املقدمة واخلامتة اأ.د. منذر كايف للطالب

الوقت: من ١٠�ض اإىل ١٢م

املكان: قاعة ٦٩اأ١ الدور الأول مبنى ١٦

التدري�ض اجلامعي الفعال لأع�صاء هيئة التدري�ض 

اجلدد للتخ�ص�صات ال�صحية

الوقت: من ٩�ض اإىل ٣م

املكان: طب الأ�صنان

التخطيط ال�صرتاتيجي وموؤ�صرات الأداء لأع�صاء 

هيئة التدري�ض 

الوقت:  من ٤م اإىل ٩م

املكان: مبنى ٢٦

م�صادر املعلومات الإلكرتونية د. عبداهلل احلبيب

الوقت: من ١٠�ض اإىل ١٢م

املكان: قاعة ٦٩اأ١ الدور الأول مبنى ١٦

التعلم الن�صط لأع�صاء هيئة التدري�ض 

الوقت: من ٤م اإىل ٩م

املكان: مبنى ٢٦

القتبا�ض وتوثيق املراجع د. مي�صاء اخلواجا للطالبات

الوقت:  من ٩�ض اإىل ١١�ض

١Fاملكان: ٤٠

 ال�صعودي الأمريكي للرعاية ال�صحية

الوقت:  ٨�ض اإىل ٦م

املكان: فندق ريتز كارلتون

التدري�ض اجلامعي الفعال لأع�صاء هيئة التدري�ض 

اجلدد للتخ�ص�صات العلمية والإن�صانية

الوقت: من ٣م اإىل ٩م

املكان: مبنى ٢٦

تاأليف ون�صر الكتب لأع�صاء هيئة التدري�ض 

الوقت:  من ٤م اإىل ٩م

املكان: مبنى ٢٦

ا�صتخدام اأدوات google يف التعليم لأع�صاء هيئة 

التدري�ض 

الوقت: من ٤م اإىل ٩م

املكان: مبنى ٢٦

مهارات الإر�صاد الأكادميي لأع�صاء هيئة التدري�ض 

الوقت: من ٤م اإىل ٩م

املكان: كلية اللغات والرتجمة

رجب

1441ه�

( مار�س )

2020م
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علمية  �سعودية  درا���س��ة  ك�سفت 

���س��ادرة ع��ن م��رك��ز امل��ل��ك عبداهلل 

ل��ل��درا���س��ات وال��ب��ح��وث ال��ب��رول��ي��ة 

الكهرباء  قطاعي  اأن  »كاب�سارك« 

 40٪ م��ن  ب��اأك��ر  ي�ساهمان  وامل��ي��اه 

يف  الدفيئة  ال��غ��ازات  انبعاثات  من 

اململكة، مو�سية بثالثة عوامل فعالة 

للحد من تلك االنبعاثات.

املادة  تفعيل  اأن  الدرا�سة  واأك��دت 

ي�سهم  باري�س  اتفاقية  من  ال�ساد�سة 

يف خف�س التكلفة االإجمالية لتنفيذ 

 250 بنحو  امل��ح��ّددة  امل�ساهمات 

 ،2030 عام  يف  �سنوًيا  دوالر  مليار 

من  املائة  يف   50 اإزال��ة  ي�سهل  مما 

جيجا   5 نحو  يعادل  ما  االنبعاثات 

طن من ثاين اأك�سيد الكربون �سنوًيا 

حتى عام 2030.

وحدّدت الدرا�سة 3 عوامل تلعب 

االنبعاثات  من  فعاالً يف احلد  دوًرا 

الكربونية تتمثل يف اال�ستثمار بعدد 

امللكية  وتبادل  التقنيات،  من  واف��ر 

املنتجات  وا���س��ت��خ��دام  ال��ف��ك��ري��ة، 

يلزم  املناخ، حيث  املتاأقلمة مع تغري 

بتكلفة  متاحة  الفكرية  امللكية  جعل 

على  ال��ق��ادرة  غ��ري  ل��ل��دول  معقولة 

بني  التوازن  تكلفتها وحتقيق  حتمل 

اخلا�س  والقطاع  احلكومات  اأدوار 

الطاقة  جمال  يف  االبتكار  دعم  يف 

الطاقة  اأ����س���واق  م��ن  واال���س��ت��ف��ادة 

لتقليل  اجليد  االأداء  ذات  املوثوقة 

تكاليف التقنيات.

املناخ  تغري  ال��درا���س��ة  وو���س��ف��ت 

تتطلب  والتي  امل�ستع�سية  بامل�سكلة 

متكامل  عاملي  م�سار  اإىل  التو�سل 

الغازات  انبعاثات  من  للحد  وكلي 

االقت�ساديات  والذي مينح  الدفيئة، 

عمليات  لت�سجيع  حافزاً  املتقّدمة 

امل�ستوى  على  االن��ب��ع��اث��ات  خف�س 

التجاري  الدويل من خالل االبتكار 

منخف�سة  اجلديدة  التقنيات  ونقل 

النامية،  ال��ب��ل��دان  اإىل  االن��ب��ع��اث��ات 

امل�سار  ي�ساهم  اأن  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 

اجل��دي��د يف و���س��ع اأول��وي��ة خلف�س 

انبعاثات الغازات الدفيئة يف �سل�سلة 

القيمة العاملية.

اأن  اإىل  ال���درا����س���ة  واأ�����س����ارت 

م�سبق، مبا  ب�سكل  التقنيات  اختيار 

للوقود  االأن��ظ��ف  اال�ستخدام  فيها 

االأح����ف����وري واح���ت���ج���از ال��ك��رب��ون 

وا���س��ت��خ��دام��ه وت��خ��زي��ن��ه وك��ذل��ك 

الطاقة  وتخزين  املتجددة  الطاقة 

وال���ه���ي���دروج���ني وت��ق��ن��ي��ات ك��ف��اءة 

الطاقة يف جانب الطلب وال�سبكات 

باالإ�سافة  النووية  والطاقة  الذكية 

يحقق  ال  امل��ت��ج��ّددة،  ال��ط��اق��ة  اإىل 

النجاح املن�سود يف الو�سول الأهداف 

اتفاقية باري�س، حيث مل ت�ستطع اإال 

انبعاثات  م��ن  �سئيل  ق��در  خف�س 

تركيب  رغم  الكربون  اأك�سيد  ثاين 

م��ا ي��ق��رب م��ن 50 ج��ي��ج��اواط من 

الكهرو�سوئية،  ال�سم�سية  الطاقة 

التقنيات  اختيار  من  بد  ال  وعليه 

املالئمة للظروف املحيطة باملجتمع 

البيئي املحلي.

���س��رورة  اإىل  ال��درا���س��ة  ودع���ت 

عملية  ل��دف��ع  اجل��ه��ود  م�����س��اع��ف��ة 

منخف�سة  طاقة  توفر  التي  التحول 

التكلفة  ومنخف�سة  االن��ب��ع��اث��ات 

يف  تعزز  والتي  العامل  القت�ساديات 

اجتماعية  رف��اه��ي��ة  نف�سه  ال��وق��ت 

على  وت�ساعد  املجتمع  الأف��راد  اأكرب 

الو�سول للتنمية املُ�ستدامة.

أخطاء اللغة العربية المعاصرة
عند الكتاب واإلذاعيين

د. اأحمد خمتار عمر

عامل الكتب - القاهرة

ا���س��ت��م��ر م���وؤل���ف ه��ذا 

ال��ك��ت��اب مل���دة ت��ق��رب من 

متابعة  يف  عاماً،  اأربعني 

اال�ستعماالت والتعبريات 

الكتاب  ال�سائعة يف لغة 

واالإذاع�����ي�����ني، و���س��رع 

مبعهد  طالباً  ك��ان  مذ 

القاهرة الديني مروراً 

مب��رح��ل��ة ال���درا����س���ة 

اجلامعية، يف ت�سجيل 

امل���الح���ظ���ات ح��ول 

االأخ���ط���اء ال��ل��غ��وي��ة 

ال���ت���ي ي���ق���ع���ون ب��ه��ا 

ميثلونها،  التي  وللجهة  للمعنى  وت�سيئ 

العريقة  االأدب��ي��ة  املجالت  من  ع��دد  يف  املالحظات  تلك  ون�سر 

ك�»الر�سالة«  العربية  العوا�سم  من  وع��دد  م�سر  يف  والر�سينة 

و»االأدب« و»االأهرام« القاهرية، و»االآداب« البريوتية.

مادة �ضخمة وموثقة

املتابعات  تلك  من خالل  عمر  اأحمد خمتار  الدكتور  ا�ستطاع 

كثري  على  يده  ي�سع  اأن  عقود،   4 طيلة  دونها  التي  واملالحظات 

من اأوجه الق�سور يف ثقافة املذيعني اللغوية، وجمع مادة �سخمة 

وموثقة يف هذا الكتاب قلما توفرت لباحث قبله، كما يتميز كتابه 

احتواوؤه  وهي  ال�سابقة،  امليزة  عن  اأهمية  تقل  ال  اأخ��رى  مبيزة 

اللغة  من  م�ستمدة  كبرية  تدريبية  ومادة  تلخي�سية،  جداول  على 

كتب  من  اأو  ال��راث  لغة  من  ولي�س  اليوم،  امل�ستعملة  الف�سحى 

االأخطاء ال�سائعة اأو الت�سويب اللغوي.

منهج اجلمع والتاأليف

- اأعطى املوؤلف اهتماماً خا�ساً الأخطاء امل�ساهري من االأدباء 

ال�سحف  يف  الثابتة  وامل��ق��االت  االأع��م��دة  والأ���س��ح��اب  والكتاب 

واملجالت.

- ركز يف املادة امل�سموعة على »اإذاعة القاهرة« ب�سكل خا�س 

لت�سجيل  اإ�سافة  وال�سيا�سية،  االإخبارية  الربامج  على  واقت�سر 

بع�س املالحظات على مذيعي الن�سرات االإخبارية يف كل من اإذاعة 

لندن، و�سوت اأمريكا، واإذاعة الكويت.

- عدم التعر�س للهجات املحلية اأو االأخطاء البديهية التي يقع 

فيها الكتاب وال�سحفيون.

اأو  والرف�س  القبول  يخ�س  فيما  م��ب��ادئ  بجملة  االل��ت��زام   -

الت�سحيح والتخطئة، منها: االأخذ فيما يتعلق بالقواعد بامل�سهور 

ما  كل  يف  بالقيا�س  التو�سع  النحوية،  اخلالفات  وجتاوز  ال�سائع 

ينمي الروة اللغوية ويزيد اللغة �سعًة على �سعتها، تبني كثري من 

االآراء واالأ�سول التي اأقرها جممع اللغة العربية بالقاهرة.

فكرة الكتاب

قال املوؤلف يف املقدمة: اللغة املنطوقة تك�سف من االأخطاء ما 

التعر�س  اإىل  اأن دافعي  اللغة املكتوبة، وال يظنن ظان  ال تك�سفه 

للغة االإعالميني بالنقد والت�سويب هو حماولة االنتقا�س منهم اأو 

التقليل من اجلهد الكبري الذي يبذلونه يف تقدمي اأفكارهم مكتوبة 

اأو م�سموعة، اأو اأفكار غريهم مقروءة بلغة �سحيحة، واإمنا دافعي 

اللغوي  الكمال  ين�سد  من  بيد  االأخ��ذ  هو  النقد  لهذا  االأ�سا�سي 

الربامج  ومعدو  املذيعون  وبخا�سة  والل�سان،  القلم  اأ�سحاب  من 

االإخبارية وال�سحفيون، ملا اأعرفه من اأثر لغة االإعالم يف االرتقاء 

بلغة النا�س يف املجتمع اأو االنحدار بها.

اأمثلة ومناذج

- يف حديثه الديني �سباح االأحد 1990/11/25م، قال ال�سيخ 

جاد احلق علي جاد احلق، �سيخ اجلامع االأزهر: »جمال�س الَغيبة 

والنميمية« بفتح الغني، وال�سحيح ك�سرها.

- ويف حديث اآخر له بتاريخ 1990/12/9م قال �سيخ االأزهر: 

« بتنوين »مهام« بالك�سر، وال�سحيح اأنها ممنوعة  »من �سفاٍت ومهامٍّ

من ال�سرف.

الدكتور  األقى  امل�سري  ال�سعب  جمل�س  افتتاح  جل�سة  ويف   -

كلمة ق�سرية  للمجل�س،  رئي�ساً  انتخابه  بعد  �سرور،  فتحي  اأحمد 

اأخطاأ فيها عدة اأخطاء لغوية، منها عطف من�سوب على مرفوع، 

ن�سب الفاعل، �سم راء »جتربة«، قطع همزة الو�سل وغريها، مع 

اأن تربز �سمن مواهبه  اأن ال�سحف امل�سرية كانت حري�سة على 

واأنه يجيد فن احلوار«. جريدة  االأول،  الطراز  اأنه »متحدث من 

االأخبار عدد 1990/12/13م.

- قول �سامية �سادق: »اإنه لنا نعم االأب واجِلد« بك�سر اجليم 

وال�سحيح فتحها.

وال�سحيح  ال��دال  ب�سم  قتياًل«  »ف��اأرُدوه  �سمري:  اأحمد  قول   -

فتحها. وقوله »قد خ�سر مباراِته« بك�سر التاء توهماً اأن الكلمة من 

جمع املوؤنث ال�سامل.

قــــــــــــــــرأت لك..

اإن�ساء  اإىل  �سعودية  درا�سة  دعت 

من�سة بحث يف ال�سبكة العنكبوتية، 

تكون بديلة اأو ُمَطّورة عن حمركات 

االأنطولوجيا  البحث من خالل علم 

بت�سميم  يُعنى  م��ا  وه��و  احل��دي��ث؛ 

االأدوات  خ��الل  من  معرفة  قاعدة 

ت�ساعد  ال��ت��ي  ال��ربجم��ي��ة  وال��ل��غ��ات 

ال��داليل،  الويب  من�سة  يف  الباحث 

باحل�سول على معلومات دقيقة يف 

من  منبثقة  الدرا�سة  بحثه.  جم��ال 

»اأنطولوجيا  بعنوان  دكتوراه  ر�سالة 

ال�سعودية  العربية  اململكة  روؤي���ة 

ردة  ب��ن  ل��ل��دك��ت��ور حم��م��د   »2030
تقنية  اإدارة  ع��ام  مدير  اخل��زاع��ي، 

املعلومات بهيئة تطوير منطقة مكة 

هدف  اأن  اأو���س��ح  وال���ذي  املكرمة، 

برامج  من  املحتوى  الدرا�سة حتليل 

ووث��ائ��ق ال���روؤي���ة، م��ن خ���الل جمع 

واالإلكرونية  الورقية  الوثائق  كل 

حتليل  ب��ه��دف  ب��ال��روؤي��ة؛  املتعلقة 

وا�ستنباط  ال��وث��ائ��ق  ت��ل��ك  حم��ت��وى 

واملفردات  وامل�سطلحات  املفاهيم 

العالقات  وف��ه��م  تت�سمنها،  ال��ت��ي 

وال����رواب����ط ب��ي��ن��ه��ا م���ن اأج����ل ب��ن��اء 

اأنطولوجيا للروؤية.

الفوائد  من  اخلزاعي:  واأ�ساف 

الر�سالة  ه��ذه  تنفيذ  م��ن  امل��رج��وة 

خارطة  لبناء  منوذًجا  �ستكون  اأنها 

با�ستخدام  للروؤية  تَ�َسّعبية  مفاهيم 

بنية االأنطولوجيا واأدواتها احلديثة؛ 

مما �سي�سهم يف �سهولة الو�سول اإىل 

البحث  خالل  من  املحددة  املعلومة 

�سبكة  ال��دالل��ي��ة يف  امل��ن�����س��ة  ع��رب 

جوانب  تعدد  عن  ف�ساًل  االإنرنت؛ 

ومكونات روؤية اململكة 2030 والتي 

تت�سمن الكثري من املفاهيم املتعلقة 

بعيد  اال���س��رات��ي��ج��ي  بالتخطيط 

املدى املتمثلة يف الغايات واالأهداف 

امل�ساريع  وم��ب��ادرات  اال�سراتيجية 

املو�سلة لها، باالإ�سافة اإىل موؤ�سرات 

عن  واملخرجات  والنتائج  القيا�س 

هذه املبادرات.

واأبان اأن التقدم يف حتقيق الروؤية 

�سوف يزيد هذه املكونات واملفاهيم؛ 

الربط  ال�سعوبة  من  ي�سبح  بحيث 

بينها، وحتديد العالقات ال�سحيحة 

ب��ني امل��ك��ون��ات وامل�����س��ام��ني ل��روؤي��ة 

الدكتوراه  ر�سالة  تناولت   .2030
وا�ستخداماتها  االأنطولوجيا  مفهوم 

لهذا  واأدواتها واالجتاهات احلديثة 

م�سامني  لتحليل  اإ�سافة  املفهوم، 

الروؤية وبناء خارطة ت�سعبية معرفية 

اإدارة  يف  ت�����س��ه��م  اخل���ط���ة،  ل��ه��ذه 

قاعدة  وت�سميم  مكوناتها،  وتنظيم 

معرفية من خالل االأدوات واللغات 

باالأنطولوجيا  اخلا�سة  الربجمية 

ال��وي��ب  من�سة  ع��رب  للن�سر  ق��اب��ل��ة 

عرب  اجل��زئ��ي  والتطبيق  ال����داليل، 

املعرفية  للخارطة  جتريبية  من�سة 

لروؤية 2030.

م��ن ج��ان��ب��ه، اأك���د امل�����س��رف على 

عواد  بن  ح�سن  الدكتور  الدرا�سة، 

تُعد  الر�سالة  ه��ذه  اأن  ال�سريحي 

م�ستوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م��ن  االأوىل 

اململكة، وميكن اأن ت�سهم يف تطوير 

ال�سعودية  يف  ال��داليل  البحث  علم 

االأمر  وهو  االإنرنت؛  من�سات  عرب 

الذي يوافق روؤية اململكة 2030.

�سمن  عر�ست  درا�سة  اأو�سحت 

االقت�سادي  الريا�س  مبنتدى  جل�سة 

حمد  الدكتور  فيها  �سارك  موؤخراً، 

اآل ال�سيخ وزير التعليم، حتت عنوان 

من   65٪ اأن  امل�ستقبل«،  »وظ��ائ��ف 

وظائف امل�ستقبل غري موجودة االآن، 

احلالية يف  الوظائف  من   41٪ واأن 

كما  باال�ستبدال،  مهددة  ال�سعودية 

عر�ست الدرا�سة التي قدمها الدكتور 

ن�سبة  تطورات  ال�سدادي،  عبداهلل 

ال�سنوات  خ��الل  البطالة  انخفا�س 

 12٪ اإىل  لت�سل  االأخ����رية  االأرب����ع 

الن�سبة  كانت  اأن  بعد   ،2019 ع��ام 

٪12.8 عام 2017. وركزت الدرا�سة 

امل�ستقبل  وظائف  ا�ست�سراف  على 

للمتغريات  ا�ستجابة  ال�سعودية،  يف 

والتقنية  واالجتماعية  االقت�سادية 

مع  ين�سجم  مب��ا  وال��دول��ي��ة،  املحلية 

وعر�ست  امل�ستقبلية،  الروؤية  برامج 

الراهن  للو�سع  تقييمات  الدرا�سة 

واأداء القوى العاملة.

ال���ري���ا����س  م���ن���ت���دى  اأن  ي���ذك���ر 

غرفة  تنظمه  ال���ذي  االق��ت�����س��ادي 

ال���ري���ا����س، ي��ف��ت��ح ال���ب���اب ل��الأف��ك��ار 

االقت�سادية لرجال و�سيدات االأعمال 

وجميع املهتمني بال�ساأن االقت�سادي، 

من اأجل اإر�ساء قاعدة فكرية ت�سهم يف 

تعزيز املبادرات، وقد تناول املنتدى يف 

دورته التا�سعة 5 درا�سات، هي: دور 

الهجرة  ت�سجيع  املتوازنة يف  التنمية 

العك�سية، االإ�سالحات املالية واأثرها 

على التنمية االقت�سادية، دور القطاع 

غري الربحي يف التنمية االقت�سادية 

امل�ستقبل  ووظ��ائ��ف  واالجتماعية، 

البيئية  وامل�����س��ك��الت  امل��م��ل��ك��ة،  يف 

االقت�سادية  التنمية  على  واأث��ره��ا 

واالجتماعية. ويهدف منتدى الريا�س 

م��رك��زاً  ي��ك��ون  اأن  اإىل  االق��ت�����س��ادي 

الق�سايا  ملناق�سة  ا�سراتيجياً  فكرياً 

االقت�سادية الوطنية من خالل اأ�سلوب 

علمي عملي، وباتباع منهجية خمتلفة 

الع�سف  جماعات  مبداأ  على  تقوم 

الذهني من اأجل امل�ساهمة يف اإبداع 

تنمية اقت�سادية م�ستدامة.

65 % من وظائف المستقبل غير موجودة حاليًا

40٪ من انبعاثات الغازات الدفيئة في المملكة 
بسبب »الكهرباء« و»المياه«

دراسة سعودية تدعو إلنشاء محرك بحث إلكتروني بديل
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التقليدية  ال��درا���س��ة  ط��رق  م��ن 

واالع��ت��ي��ادي��ة وامل��م��ل��ة »ال��ت��ل��ق��ن« 

مع  لكن  اآيل،  ب�سكل  و»احل��ف��ظ« 

ال���ت���ط���ور احل�����ايل ت��ن��وع��ت ط��رق 

بن  التي جتمع  الدرا�سة  واأ�ساليب 

وت�ساعد  والرتكيز،  والفائدة  املتعة 

اأعلى  حت�سيل  على  كبري  ب�سكل 

الدرجات.

التعليمي   »GoConqr« موقع 

ذكر 10 ن�سائح تقنية ت�ساعد على 

من  وتزيد  للدرا�سة،  الطالب  تقبل 

يف  وتفاعلهم  و�سغفهم  حما�سهم 

تب�سط  كما  امل��در���س��ي��ة،  االأن�سطة 

عليهم  والدرا�سي  العلمي  املحتوى 

وتزيد من فر�ص جناحهم، ومن هذه 

الن�سائح:

بالتخطيط  التخطيط: يق�سد   -

الن�ص  يف  املهمة  االأج����زاء  متييز 

وال��ق��ي��ام ب��ت��ح��دي��د االأ���س��ا���س��ي��ات 

عالمات  وو�سع  املهمة،  والعبارات 

وا�سحة وبارزة وباألوان م�سوقة.

تدوين  ميكنك  امل��الح��ظ��ات:   -

امل��الح��ظ��ات ب��ج��ان��ب »ال��ن�����ص« اأو 

»املادة« بح�سب مفهومك ال�سخ�سي 

بحرية  التعبري  ومي��ك��ن��ك  للفكرة 

مطلقة دون قيود.

ت�ساعد  الذهنية:  اخلريطة   -

اخلرائط الذهنية، وبع�سهم ي�سميها 

»ال�سجرية« على تعزيز الفهم وتزيد 

من �سرعة التقاط املعلومات.

- ب��ط��اق��ة اال���س��ت��ذك��ار: اأي�����س��اً 

ميكنك تق�سيم املوا�سيع يف بطاقات 

وال�ستيعاب  لال�ستذكار  تعليمية 

اإليها  والعودة  واحلقائق،  املعلومات 

بن حن واآخر.

بها  ويق�سد  ح��ال��ة:  درا���س��ة   -

اأو النظريات  ت�سوير بع�ص االأفكار 

لتطبيق  واقعي  اإط��ار  يف  وو�سعها 

القوانن العملية.

الذاتي: ميكنك حل  - االمتحان 

بع�ص االأ�سئلة اأو االألغاز ب�سكل ذاتي 

الفهم  مدى  اختبار  يف  للم�ساعدة 

ومعرفة نقاط ال�سعف والقوة.

مراجعة  ال��ذه��ن��ي:  الع�سف   -

اأي  بال  عفوية  بطريقة  املعلومات 

تخطيط م�سبق وبال ت�سحيح.

- القواعد اال�ستذكارية: مقارنة 

القوائم  و�سناعة  املختلفة  املفاهيم 

واملجموعات ب�سكل �سخ�سي.

درا�سية  خطة  و�سع  التنظيم:   -

مق�سمة اإىل اأجزاء مع ذكر اأهداف 

كل ف�سل.

- الت�سوير: التعليم الب�سري عن 

طريق ال�سور والر�سومات.

امل��وظ��ف��ن  م���ن   40٪ ح����وايل  اإن  ي���ق���ال 

عن  تختلف  مهن  يف  يعملون  حالياً  والعاملن 

ويقال  واالأكادميية،  اجلامعية  تخ�س�ساتهم 

الثانية  ���س��ن  يف  ه��م  مم��ن   60٪ اإن  اأي�����س��اً 

يبلغون  عندما  يعملون،  �سوف  االآن  ع�سرة 

واأن  بعد،  تظهر  مل  وظائف  يف  العمل،  �سن 

حوايل ٪50 من فر�ص العمل الر�سمي وغري 

�سنوات   10 بعد  تظهر  �سوف  التي  الر�سمي 

بعد. تبتكر  مل 

م�ساراً  يختارون  النا�ص  ك��ان  املا�سي  يف 

م��ع��ي��ن��اً ل��وظ��ائ��ف��ه��م مي�����س��ون ف��ي��ه م��ن ب��داي��ة 

احلديثة  التكنولوجيا  ع�سر  يف  اأما  حياتهم، 

تعد  مل  الطريقة  هذه  فاإن  ال�سريع  والتطور 

ن��اف��ع��ة! ف��ال��وظ��ائ��ف ال��ي��وم م��رك��ب��ة وحت��ت��اج 

جم��ال،  م��ن  اأك��ر  يف  تخ�س�ص  اإىل  اأح��ي��ان��اً 

ال��وظ��ائ��ف  اأ���س��ب��ح��ت  التخ�س�ص  ومل���راع���اة 

م�سميات  فتجد  كثرية،  اأج��زاء  اإىل  جم��زاأة 

قبل! من  علينا  تطراأ  وظيفية جديدة مل 

املتوقع  الوظائف  بع�ص  معاً  �سن�ستعر�ص 

���س��ن��وات   10 ال����  خ���الل  رائ�����دة  ت��ك��ون  اأن 

يف  مطلوباً  يكون  اأن  ميكن  بع�سها  القادمة، 

حالياً  يوجد  ال  وبع�سها  العاجل،  القريب 

امل�ستقبل: يف  نحتاجه  اأن  متوقع  ولكن 

عن  م�سوؤول  �سخ�سي:  رقمي  م�سوؤول   -

من  وال�سخ�سية  العملية  احتياجاتك  تقييم 

املثالية  املجموعة  وحتديد  الرقمي  العامل 

حتتاجها  ال��ت��ي  والتطبيقات  ال��رام��ج  م��ن 

وحياتك! عملك  يف  مل�ساعدتك 

امل���واد  يف  متخ�س�ص  ط��ب��اع��ة:  ح���ريف   -

االأب��ع��اد!  ث��الث��ي��ة  ال��ط��ب��اع��ة  يف  امل�ستخدمة 

اأي  وحل  الطابعات  ب�سيانة  يقوم  اأن  وميكن 

عليها. تطراأ  م�سكلة 

- م���وازن اجل��راث��ي��م: ي��ق��وم ه��ذا امل��درب 

وتقدمي  املوجودة حولك  البيئة  تركيبة  بتقييم 

بيئي  ت���وازن  ل�سنع  وال��ن�����س��ائ��ح  امل�����س��اع��دة 

�سحتك! على  للمحافظة 

- مدير وفيات رقمي: متخ�س�ص يف اإدارة 

اإزالة املحتوى اخلا�ص باملتوفن يف  اأو  و�سنع 

الرقمي. العامل 

املتزايد  الرتكيز  مع  اإنتاجية:  م�ست�سار   -

فرق  اإح��داث  وحماولة  الفرد  اإنتاجية  على 

�سيحتاجون  الكثري  فاإن  ووظيفته،  مكانه  من 

وتطوير  حياتهم  تقييم  الإع����ادة  مل�����س��اع��دة 

يف  م�ساعدتهم  خ��الل  م��ن  وذل��ك  اإنتاجهم، 

اإرادتهم. وتقوية  عملهم  بيئة  حت�سن 

- معالج ت�سمم تقني: يقوم بف�سل االأفراد 

التكنولوجيا  ب�سبب  �سغوط  من  يعانون  الذي 

ع���ن اأج��ه��زت��ه��م وت���وف���ري ح��ي��اة ب��ع��ي��دة عن 

ال�سغوط! تزيل  حتى  لفرتة  التكنولوجيا 

اأخ�������س���ائ���ي مت���وي���ل ج���م���اه���ريي: ه��و   -

مثل  م��واق��ع  يف  م��ط��ل��وب��اً  ���س��ي��ك��ون  �سخ�ص 

تروج  والتي   Indigogoو  Kickstarter
ذل��ك  ب��ع��د  تتبناها  ال��ت��ي  امل��ب��دع��ة  ل��الأف��ك��ار 

وهو  اجلماهري،  من  بتو�سية  كبرية  �سركات 

وكيفية  االأفكار  لهذه  الرتويج  يف  متخ�س�ص 

اجلماهري. من  لها  التمويل  جمع 

هذا  يكت�سف  خ�سو�سية:  ا�ست�ساري   -

خ�سو�سية  يف  ال�سعف  نقاط  اال�ست�ساري 

ال��ع��امل  وامل���ادي���ة ويف  ال�����س��خ�����س��ي��ة  ال���ف���رد 

االآن! منذ  نحتاجها  اأي�ساً.  االفرتا�سي 

اأر���س��ي��ف ���س��ج��الت احل��ي��اة  - م�����س��وؤول 

حياة  ت�سجيل  فيه  �سيتم  زمن  يف  ال�سخ�سية: 

املرء بالكامل تقريباً، �سيكون من املهم وجود 

االأر�سيفية  الت�سجيالت  هذه  لتنظيم  خراء 

والتي  ن�سرها  يجب  التي  املعلومات  وحتديد 

حفظها. اأو  منها  التخل�ص  يجب 

الدراسة شغف ومتعة

فكر خارج 
الصندوق

وظائف المستقبل.. هل أنت مستعد لها؟

صورة نقدية

فوائد لغوية

شارك في نقد هذه الصورة أو 
التعليق عليها، وأرسل مشاركتك 

إلى إيميل رسالة الجامعة قبل 
نهاية دوام يوم األربعاء، وسوف 

يتم نشر أجمل تعليق.
RESALAH@KSU.EDU.SA

بداية تدوين اللغة
ال  م�سافهًة  واالإلقاء،  والف�ساحة  بالبالغة  العرب  ا�ستهر 

متاأخر،  وقت  اإال يف  بينهم  وينت�سر  التدوين  يُعرف  ومل  كتابًة، 

عليه  اهلل  �سلى  حممد  نبينا  على  ن��زل 
ُ
اأ الكرمي  القراآن  حتى 

حتى  وتلقيناً  م�سافهًة  الأ�سحابه  وعلَّمه  ونقله  م�سافهًة،  و�سلم 

اأبي  عهد  يف  اإال  وتدوينه  جمعه  يبداأ  ومل  �سدورهم،  حفظته 

عفان  بن  عثمان  عهد  يف  واكتمل  اهلل،  ر�سي  ال�سديق  بكر 

ر�سي اهلل عنه.

ب�سكل  لكن  واالأقاليم،  االأم�سار  على  امل�ساحف  توزيع  مت 

انت�سار  نتيجة  اللغة  يف  اللحن  ظهور  وب��داأ  وحم��دود،  قليل 

االإ�سالم �سرقاً وغرباً ودخول النا�ص يف دين اهلل اأفواجاً، مما 

بو�سع  والبدء  ال�سريف  امل�سحف  لتنقيط  والقراء  العلماء  دفع 

يف  النقطة  لهذه  االإ���س��ارة  متت  وقد  اللغة،  هذه  يحفظ  علم 

ال�سابق. العدد 

الهجري  االأول  القرن  منت�سف  بن  املمتدة  الفرتة  تلك  يف 

ومنت�سف القرن الثاين الهجري، بداأ التحول تدريجًيا وب�سكل 

الكرمي  القراآن  بتدوين  ب��دءاً  والكتابة،  التدوين  اإىل  مت�سارع 

ما  لتدوين  و�سوالً  ال�سريف،  احلديث  بتدوين  م��روراً  اأوالً، 

اللغة،  علوم  واأ�سهرها  بهما  مرتبطة  حديثة  علوم  من  ا�ستجد 

من نحو �سرف ومعاجم وبالغة واأدب.

واملدار�ص  الفقهية  املذاهب  ظهور  التدوين  بدء  رافق  وقد 

النحوية، واأ�سهر مدار�ص النحو العربي »الب�سرية« و»الكوفية«، 

العلم  م��ن��ارات  م��ن  م��ن��ارت��ن  وال��ك��وف��ة  الب�سرة  ك��ان��ت  حيث 

والف�سل  بالعلم  وتزخران  االإ�سالمي،  العامل  يف  واحل�سارة 

للب�سرة  وي��ذك��ر  وامل��ج��ال�����ص،  امل�ساجد  يف  ال��در���ص  وحلقات 

وتبويبها  العرب  لغة  جلمع  املبادرة  يف  الكوفة  على  اأ�سبقيتها 

لها. الناظمة  القواعد  وو�سع 

وال�سوابط  ال��ق��واع��د  اأن  الب�سرية  للمدر�سة  ي��ذك��ر  كما 

ون��راً«  »���س��ع��راً  ال��ع��رب  لغة  جلمع  و�سعتها  ال��ت��ي  واحل���دود 

قوة  اأك��ر  كانت  منها؛  القواعد  وا�ستنباط  بها  واال�ست�سهاد 

املدر�سة  و�سعتها  التي  وال�سوابط  القواعد  م��ن  واإح��ك��ام��اً 

تو�سلت  التي  والنتائج  القواعد  اعتماد  مت  لذلك  الكوفية، 

اإليها على مر التاريخ اإىل يومنا هذا.

الثقفي،  عمر  بن  عي�سى  الب�سرين:  النحاة  واأ�سهر  اأب��رز 

اأحمد  ب��ن  اخلليل  حبيب،  ب��ن  يون�ص  ال��ع��الء،  ب��ن  عمرو  اأب��و 

اجلرمي،  عمر  اأبو  قطرب،  االأخف�ص،  �سيبويه،  الفراهيدي، 

املازين، املرد، الزجاج، ابن ال�سراج، واأبو �سعيد ال�سريايف.

اأبرز واأ�سهر نحاة الكوفة: الك�سائي، ه�سام بن معاوية  ومن 

واالأنباري. ثعلب،  الفراء،  ال�سرير، 

فكثرية،  والكوفين  الب�سرين  بن  النحوية  اخلالفات  اأما 

وكان اأكر ما مييز املدر�سة الكوفية اِتّ�ساعها يف رواية ال�سعر 

وح�سرهم،  بدوهم  العرب  جميع  عن  العربية  اللغة  وعبارات 

دون يف ف�ساحة وبالغة  اأما يف املدر�سة الب�سرية فكانوا يت�سَدّ

وكان  وغ��ريه��ا،  وال�سعر  اللغة  عنهم  ي��اأخ��ذون  الذين  العرب 

حتى  امتَدّ  والذي  املدر�ستن  بن  الكبري  اخلالف  بداية  هذا 

مع  ولكن  الفقهية،  القواعد  و�سبط  القيا�ص  بعد  فيما  �سمل 

ل�سهولتها  الكوفية  على  الب�سرية  املدر�سة  النا�ص  ل  ف�َسّ الزمن 

الكوفية. املدر�سة  من  اأكر  ومنطقَيّتها 

،،، يتبع 



ت��غ��ط��ي��ة: ط��ي��ف ع���ام���ري – منى 

– دان���ة  – رمي اخل��م��ي�����س  ال��ع��ي�����س��ى 

ابراهيم

ن���ظ���م���ت جل����ن����ة خ����ري����ج����ي ق�����س��م 

للف�سل  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا  اأوىل  الإع������ام 

الدرا�سي الثاين لهذا العام بتنظيم 

»ل����ق����اء اخل���ري���ج���ن ال��ت��ع��ري��ف��ي م��ع 

ط��ال��ب��ات ق�سم الع����ام«، وذل���ك يوم 

ال��ث��اث��اء ١١ ف��راي��ر ٢٠٢٠م، مب��درج 

اأدار  ال��دور الأر�سي،  »٢« كلية الآداب 

ال��ل��ق��اء د. اأري����ج ال��دب��ي��خ��ي، اأ. ب��دور 

احلامد.

اأهداف اللجنة

�سل�سلة  �سمن  اللقاء  ه��ذا  ج��اء 

اللجنة  تنظمها  التي  اللقاءات  من 

خاللها  م��ن  وت�ستهدف  ع���ام،  ك��ل 

ت��ع��ري��ف ال��ط��ال��ب��ات اجل����دد ب��اأه��م 

الربامج والأن�سطة التي تقدمها، من 

اأجل تعزيز م�ساعر النتماء والولء 

على  وحثهم  وخريجيه،  الق�سم  بني 

من خالل  املتبادل  العطاء  ا�ستمرار 

وامل�ساركة  للطالب،  خرباتهم  نقل 

املختلفة  الفعاليات  يف  وال��ت��ط��وع 

اجل��ام��ع��ة  داخ����ل  ال��ق�����س��م  لتمثيل 

اإ�سافة  املجتمع،  وخدمة  وخارجها 

خلريجي  معلومات  ق��اع��دة  لبناء 

ق�سم الإعالم منذ اإن�سائه، من �ساأنها 

تقدمي امل�ساعدة للطالب واخلريجني 

املهنة  اجل��دد يف خمتلف جم��الت 

و�سوق العمل والتدريب، عالوة على 

تي�سري التوا�سل مع خريجي الق�سم 

لإفادة الطالب من خرباتهم.

فيلم ت�سجيلي

ت�سجيلي  فيلم  بعر�ض  اللقاء  بداأ 

ف��ي��ه رئي�ض  ال��ل��ج��ن��ة، حت���دث  ع��ن 

ال��ل��ج��ن��ة د. ع���ادل امل��ك��ي��ن��زي، عن 

الهتمام الكبري الذي توليه اجلامعة 

باخلريجني مبا يواكب روؤية اململكة 

ا���س��ت��ث��م��ار  ت��ع��ظ��ي��م  ع���رب   ،2030
امل��ال  راأ����ض  باعتبارهم  اخلريجني 

الب�سري الذي ي�سهم بفعالية يف دفع 

عجلة التنمية ويقدم �سورة م�سرقة 

عن اجلامعة.

الروؤية والر�سالة

بدورها تطرقت د. اأريج الدبيخي 

تعزيز  يف  اللجنة  روؤي��ة  عر�ض  اإىل 

وبناء عالقات م�ستدامة بني الق�سم 

تن�ض  التي  ور�سالتها  واخلريجني، 

واخلريجات  اخلريجني  رعاية  على 

وال���ت���وا����س���ل م��ع��ه��م وت���زوي���ده���م 

التدريب  بفر�ض  املتعلقة  باملعلومات 

والتوظيف.

واأ�سارت اأن اللجنة تعد اإ�سافة اإىل 

م�سرية الق�سم الرثية منذ تاأ�سي�سه، 

ودعت من خاللها اخلريجني الذين 

حياتهم  من  مهًما  ج��زًءا  فيه  ق�سوا 

اإىل  علمه،  من  ونهلوا  الدرا�سة  يف 

مبا  وتزويدها  اللجنة  مع  التوا�سل 

الإلكرتونية  املن�سة  يرثي  اأن  ميكن 

ويو�سع دائرة الأع�ساء.

خطة اللجنة

اخلريجني  جل��ن��ة  ع��ل��ى  ي�����س��رف 

امل�سارك  الأ���س��ت��اذ  الإع���الم  بق�سم 

وت�سم  املكينزي،  ع��ادل  د.  بالق�سم 

وع�سوات  اأع�ساء  من  عمل  فريق 

�سعيد  د.  منهم  ال��ت��دري�����ض،  هيئة 

اأ.  القحطاين،  ح�سني  د.  الغامدي، 

�سعد الداوود، د. اأريج الدبيخي، د. 

بدور احلامد، اأ. ن�سرين الفريح.

وق�����د ع��م��ل��ت ال��ل��ج��ن��ة ط����وال 

اإط����ار خطة  ال�����س��اب��ق��ة يف  ال��ف��رتة 

وعقد  اخلريجني  زي��ارات  ت�سمنت 

الجتماعات معهم، وتاأ�سي�ض قاعدة 

�سورهم  ي�سم  واأر���س��ي��ًف��ا  ب��ي��ان��ات 

اإ�سافة  تاأ�سي�سه،  منذ  واأخ��ب��اره��م 

املهنة،  اأ���س��ب��وع  يف  امل�����س��ارك��ة  اإىل 

اخلريجني،  دع��م  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة 

ودرا�سة اآفاق التعاون معهم، وت�سكيل 

ا�ست�سارية من اخلريجات  جمموعة 

للتدري�ض والتدريب.

باب املداخات

مت فتح باب املداخالت للح�سور، 

الطالبات  اإح����دى  ت�����س��اءل��ت  ح��ي��ث 

بعد  اخلريجني  رع��اي��ة  كيفية  ع��ن 

اأري��ج  ال��دك��ت��ورة  وعلقت  ال��ت��خ��رج؟ 

يتم  التوا�سل  اإن  بالقول  الدبيخي 

توفر  عند  واللجنة  اخلريجني  بني 

فر�ض التوظيف، و�سرحت اأنه �سيتم 

م�ستقباًل اإن�ساء هيئة ت�سم خريجي 

لدعم  والإع��الم��ي��ني  الإع���الم  ق�سم 

التوا�سل بينهم.

ك��ت��ب��ت: ه��ي��ا امل���ا����س���ي  - ح�سة 

املهيدب  - يارا املا�سي - ها الزيد 

ن��ظ��م ق�����س��م الإع������ام ب��ال�����س��راك��ة 

م��ع »جمعية وق��ف اخل��ري��ة« ن��دوة 

ع���ن اأث�����ر الإع�������ام يف ال���س��ت��ه��اك 

ب���ع���ن���وان »اأب���ي�������س واأ�������س������ود«، ح��ي��ث 

ال����ث����ق����ايف  اجل�������ان�������ب  ح�����ا������س�����ر يف 

ال����دك����ت����ورة �����س����ارة ال���ع���ب���د ال���ك���رمي، 

ويف اجل��ان��ب الإع���ام���ي الأ���س��ت��اذة 

الوعي  ن�سر  بهدف  العبيد،  بدرية 

والتفريق بن  بثقافة ال�ستهاك، 

الرتبية  ون�سر  امل�سللة،  الإع��ان��ات 

الإع����ام����ي����ة ل��ل��م�����س��اه��د، ومت��ك��ن 

ثقافة ال�ستهاك.

ال�سهرة لي�ست مهنة

ب���داأت ال��ن��دوة ال��دك��ت��ورة �سارة 

امل�ساعد  الأ���س��ت��اذ  العبدالكرمي، 

ب��ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة وامل��خ��ت�����س��ة يف 

جم���ال ال���س��ت�����س��ارات ال��رتب��وي��ة، 

ب��ال��رتح��ي��ب ب��احل�����س��ور وجل��ن��ة 

على  القائمة  املجتمعية  ال�سراكة 

الندوة، م�سرية اإىل اأهمية املو�سوع 

املطروح الذي �سجعها على اإجراء 

لطالبات  ل��ل��ن��دوة  قبلي  ا�ستفتاء 

عرب  ال�ستهالك  اأثر  عن  اجلامعة 

على  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 

برناجمها  ع��رب  وذل���ك  ح��ي��ات��ه��ن، 

تتابع  ال��ذي  �سارة«  مع  »ا�ست�سارة 

واأه��م  املجتمع  نب�ض  خ��الل��ه  م��ن 

تربية  على  توؤثر  التي  التحديات 

للح�سور  وا�ستعر�ست  ال��ط��ف��ل، 

نتائج ال�ستفتاء التي متحور اأغلبها 

يف التغري اجل��ذري ال��ذي نتج عن 

فيه  ال�سبكات، مبا  هذه  ا�ستخدام 

متابعة  وهو�ض  الوقت  ا�ستهالك 

امل�ساهري، وعلقت على ذلك قائلة: 

»ال�سهرة لي�ست مهنة«.

تطبيقات للحماية

اإىل  العبدالكرمي  د.  واأ���س��ارت 

الإلكرتونية  والتطبيقات  القنوات 

التي وفرتها الدولة من اأجل ت�سهيل 

التي  الإ�ساءات  عن  التبليغ  عملية 

ال��ت��وا���س��ل،  �سبكات  ع��رب  ت�����س��در 

ممثلة على ذلك بتطبيق »كلنا اأمن«، 

و»خ���دم���ة ت��ق��دمي ب���الغ جت���اري«، 

و»جل����ان ال��رتب��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة«، 

الأ�سري  العنف  »ب��الغ��ات  ومركز 

باأهمية  اإمي���ان���اً  وذل���ك   ،»1919
تعزيز حق املواطن يف حماية نف�سه 

واأ�سرته من اأي اعتداء اأو جتاوز.

التفكر الناقد

العبدالكرمي  الدكتورة  واأو�ست 

مهارات  تنمية  باأهمية  الطالبات 

اأج��ل  م��ن  لديهن  الناقد  التفكري 

وال��زائ��ف،  احلقيقة  ب��ني  التمييز 

ال�ستهالك،  جم��ال  يف  وخ��ا���س��ة 

ال�ستفتاء  نتائج  على  بناًء  وذل��ك 

»ا���س��رتي��ت  ب�����س��وؤال  يتعلق  ف��ي��م��ا 

يكن  اإعالن م�سهور ومل  بعد  �سيئاً 

اأ�سارت  حيث  امل��اأم��ول«،  بامل�ستوى 

نعم،   %  37 ن�سبة  اإىل  الإجابات 

63 % ل، كما اأ�سارت النتائج اإىل 
الطالبات  �سرف  معدلت  ت��راوح 

ع��ل��ى امل��ن��ت��ج��ات امل��ع��رو���س��ة على 

اإىل   100 بني  م�سهورة  ح�سابات 

500 ريال �سهرياً.
اجل���ان���ب  ع���ر����ض  خ���ت���ام  ويف 

ال����رتب����وي م���ن ال����ن����دوة، ق��دم��ت 

ناقدة  روؤية  العبدالكرمي  الدكتورة 

ال�ستهالكية  املمار�سات  من  لكثري 

الأخرى، ومنها الإعالن عن اإجراء 

عمرها  م��ن  ال��ع��ا���س��رة  يف  طفلة 

جراحة جتميلية للحواجب، والذي 

الإع��الم��ي��ة  م��ع  م���وؤخ���ًرا  ناق�سته 

ال�������س���ع���ودي���ة جل����ني ال���ع���م���ران، 

العبيد  بدرية  الأ�ستاذة  و�ساركتها 

يف ا�ستهجان مثل هذه املمار�سات، 

م�سرية اإىل �سرورة احلد منها قبل 

�سن 18 عاماً.

املجتمع ال�ستهاكي

ا���س��ت��ك��م��ل��ت الأ����س���ت���اذة ب��دري��ة 

الإعالم  بق�سم  املحا�سرة  العبيد، 

اجل��ان��ب الإع���الم���ي م��ن ال��ن��دوة، 

بتناول تعريف املجتمع ال�ستهالكي 

ي�ستغرق  الذي  املجتمع  هو  قائلة: 

ن�سبة  فيه  ال�ستهالكي  الن�ساط 

الجتماعية،  اأن�سطته  من  عالية 

ال�سفر  ال��رتف��ي��ه،  ال��ت�����س��وق،  م��ث��ل 

النزعة  تظهر  حيث  وال�سياحة، 

ال�ستهالكية يف املحتوى الإعالمي 

ال����ذي ي��ن��ت��ج وي�����روج داخ����ل ه��ذه 

امل��ج��ت��م��ع��ات وخ��ا���س��ة ���س��ب��ك��ات 

التوا�سل الجتماعي، م�ستطردة اأن 

الإعالن التجاري والت�سويق املبا�سر 

الأ�سكال الأكرث  املبا�سر هي  وغري 

رواجاً يف املجتمع ال�ستهالكي.

ا�ستهاك م�ستمر

»النزعة  م�سطلح  اإىل  واأ�سارت 

 ،Consumerism ال�ستهالكية« 

باعتباره مفهوماً متت �سياغته يف 

نظام اجتماعي متكامل يقوم على 

فل�سفة دفع الأفراد ب�سكل م�ستمر 

اإىل ال�ستهالك من اأجل املحافظة 

القت�سادية  ال��دورة  انتعا�ض  على 

اإىل  ج��ذوره��ا  وت��ع��ود  للمجتمع، 

واأخ��الق��ي��ة،  فل�سفية  م��ن��ظ��ورات 

التي  اللذة  اأخالقيات  �سمنها  من 

حتدث عنها اآدم �سميث والتعددية 

اأه��م  يف  ل��ل��ف��رد  احل���رة  والإرادة 

واأبرز موؤلفاته »ثورة الأمم 1776م 

ون��ظ��ري��ة امل�����س��اع��ر الأخ��الق��ي��ة 

1759م«.

نزعة فل�سفية

ونفت اأ. العبيد اأن تكون النزعة 

اأو  احلايل  الوقت  ال�ستهالكية يف 

يف احلقبة بعد ال�سناعة الرقمية، 

اأو  ف��ق��ط  لالقت�ساد  داف��ع��ة  ق���وة 

عن�سًرا موؤ�س�ساً يف الن�سق الثقايف 

الجتماعي كما كان عليه احلال يف 

الع�سر ال�سناعي اأو زمن احلداثة، 

اإىل  حتول  ال�ستهالك  اأن  موؤكدة 

منظورات  من  تقراأ  فل�سفية  نزعة 

هو  موحد  �سياق  �سمن  خمتلفة 

���س��ي��اق م��ا ب��ع��د احل���داث���ة، بحيث 

تتحول هذه النزعة اإىل ديانة تعرب 

ب�سورتها  الراأ�سمالية  مركزية  عن 

املطورة يف �سكل العوملة القت�سادية 

ال�سوق  باقت�ساديات  ي�سمى  ما  اأو 

احلرة اأو الفل�سفة النيو لبريالية.

عاقة ال�ستهاك بالإعام

ب�سور  العبيد  اأ.  ا�ست�سهدت 

ع��دي��دة م��ن ���س��ي��ط��رة ال�����س��رك��ات 

يف  الإع��الن  �سناعة  على  املنتجة 

اإطار العالقة التبادلية بني الإعالم 

وال��ن��زع��ة ال���س��ت��ه��الك��ي��ة، وظ��ه��ور 

اأو  مقبولة  غري  اإعالمية  ن�سو�ض 

ال�سجائر،  دع��اي��ات  ع��ن  م�سللة 

ومنها فيلم »»�سكًرا على التدخني«، 

الذي ناق�ض املع�سلة الأخالقية يف 

من  وغريها  �سار،  هو  ملا  الرتويج 

التي تروج لأطعمة غري  الدعايات 

�سحية واأ�سكال الأكل ال�سيء، كما 

ال�سبغة  اآخ��ر،  جانب  اأو�سحت يف 

النفعية لالإعالم كجزء من تكوينه، 

وال���ت���ي ت��ف��رت���ض حت�����س��ن ج���ودة 

م��وارده ومتويله  زيادة  مع  املحتوى 

وال��ع��ك�����ض ���س��ح��ي��ح، م�����س��رية اإىل 

اأعمدة  كاأحد  الإعالم  اقت�ساديات 

اقت�ساد العوملة اجلديد.

�ساح ذو حدين

ق��دم��ت  ع��ر���س��ه��ا،  خ��ت��ام  ويف 

عن  م�ستقبلية  روؤي����ة  العبيد  اأ. 

النزعة ال�ستهالكية يف املجتمعات 

اأن  فيها  توقعت  والتي  املعا�سرة، 

ال�ستهالكية  الإع���الم  لغة  ت�سبح 

وذك���اًء عن ذي قبل،  اأك��رث ت��ط��وراً 

اأعقبته بطرح ت�ساوؤل للح�سور عن 

اإعالن »هواوي« قائلة: »هل الإعالم 

منه  وانتقلت  ينفعنا؟«،  اأم  ي�سرنا 

الإعالم �سالح  اأن  ا�ستخال�ض  اإىل 

ذو حدين، واأن التاأثريات الوا�سحة 

»���س��ن��اب  ال�����س��وري��ة  للتطبيقات 

ت�سات، ان�ستغرام« �ساحبها الكثري 

من التغيري يف القيمة اخل�سو�سية 

الثقافية التي كنا نعتز بها يف يوم 

من الأيام.

جدير بالذكر ، اأن الندوة جاءت 

يف اإطار الدور الت�ساركي للجامعة 

اإ�سراف  حتت  املجتمع،  خدمة  يف 

املجتمعية  ال�سراكة  جلنة  مقررة 

ب��ق�����س��م الإع�����الم الأ����س���ت���اذة رمي 

املطريي، وذلك بالتعاون وال�سراكة 

مع »جمعية وقف اخلريية« كاإحدى 

لتقدمي  ت�سعى  ال��ت��ي  اجل��م��ع��ي��ات 

لالأ�سرة  م�ستدامة  تنموية  خدمات 

وال�سباب والطلبة اجلامعيني.
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اإلعالم بقسم  الجدد  الطالبات  مع  التعريفي  الخريجين  لقاء 

»اإلعالم« ينظم ندوة بعنوان »أبيض وأسود«

القسم خريجي  لجنة  نظمته 

الخيرية »وقف«  مع  وبالشراكة  المجتمعية  الشراكة  فعاليات  ضمن 

والتوظيف التدريب  الخريجين وإطالعهم على فرص  مع  لبناء عالقات مستدامة  الدبيخي: نسعى  د. 

المجتمع في  االستهالكية  النزعة  واتساع  بانتشار  اإلعالم  الندوة عالقة  تناولت 



�أكثثر  مثثن  جوجل  خثثر�ئثثط  تعترب 

�شعبية،  جثثوجثثل  �ثثشثثركثثة  خثثدمثثات 

بالإ�شافة �إىل �مليز�ت و�لدقة �لعالية 

��شتخد�مها  �أن  جند  توفرها،  �لتي 

ميكن �أن يتجاوز �مل�شاعدة يف توفري 

�إنها  حيث  فقط،  للتنقل  �خلر�ئط 

تُخفي بني طياتها �لكثري من �مليز�ت 

و�لأدو�ت �لقوية، و�لبيانات �ملختلفة 

و�ل�شتفادة  �كت�شافها  ميكنك  �لتي 

منها.

خر�ئط  يف  ميز�ت   5 يلي  فيما 

جوجل رمبا ل تعرفها:

�ملطاعم  قثثو�ئثثم  مثثن  �لتحقق   -

ومر�جعات �لعمالء: ميكن من خالل 

خر�ئط جوجل ��شتعر��ض مر�جعات 

�لثثعثثمثثالء ملثثكثثان مثثا ومثثعثثرفثثة مثثدى 

�حل�شول  ميكنك  بحيث  جثثودتثثه، 

على فكرة جيدة عن �أنو�ع �خليار�ت 

�ملثثتثثوفثثرة يف وجثثهثثتثثك، وتثثعثثد هثثذه 

�مليزة مفيدة ب�شكل خا�ض �إذ� كانت 

�أو فندق،  وجهتك عبارة عن مطعم 

خثثيثثار�ت  معاينة  ت�شاعدك  حيث 

�إىل  بالإ�شافة  و�لأ�شعار،  �لقائمة 

للم�شتخدمني  �لفردية  �ملر�جعات 

على �تخاذ قر�ر بالذهاب �أو عدمه.

- عثثمثثلثثيثثات �حلثثجثثز و�لثثطثثلثثب: 

مبجرد �حل�شول على نظرة �شريعة 

يقدمها  �لتي  �خليار�ت  جميع  على 

لك �ملطعم �لذي تريد �لذهاب �إليه، 

من  مبا�شرة  طثثاولثثة  حجز  ميكنك 

تطبيق خر�ئط جوجل دون �خلروج 

منه، و�إذ� كنت تف�شل تناول �لطعام 

�أي�ًشا �لطلب من  يف �ملنزل، ميكنك 

د�خل �لتطبيق.

- ��شتخد�م م�شاعد جوجل على 

هو�تف �آيفون: ياأتي نظام �آي �أو �إ�ض 

ولكن  �شريي،  �ل�شوتي  �مل�شاعد  مع 

�إعد�د�ت خر�ئط  ميكنك من د�خل 

جثثوجثثل تثثفثثعثثيثثل مثث�ثثشثثاعثثد جثثوجثثل 

لالعتماد عليه �أثناء �لتنقل، ولتفعيله 

ميكنك �تباع �خلطو�ت �لتالية: �فتح 

تطبيق »خر�ئط جوجل«، �نقر على 

�أيقونة �لقائمة »ثالثة خطوط �أفقية 

�نقر  �لبحث«،  �شريط  ي�شار  على 

��شغط  »�لإعثثثثثد�د�ت«،  خيار  على 

على خيار «�لتنقل« يف �جلزء �لعلوي 

من �ل�شفحة، قم بالتمرير لالأ�شفل، 

�مل�شاعد  �إىل  »�لثثو�ثثشثثول  �خثثر  ثثثم 

با�شتخد�م »OK Google«، حرك 

مفتاح �لتبديل.

- معرفة زمن �لو�شول و�لنتظار: 

جوجل  خثثر�ئثثط  ��شتخد�م  ميكنك 

ميكنك  �لتي  �لزمنية  �ملثثدة  ملعرفة 

�أن ت�شتغرقها للذهاب و�لنتظار يف 

مكتب �لطبيب، �أو متجر �لبقالة، �أو 

�حلكومية،  �ملعامالت  بع�ض  لإجناز 

�نقر  جثثوجثثل«  »خثثر�ئثثط  تطبيق  يف 

عثثلثثى �ملثثوقثثع �لثثثذي تثثريثثد زيثثارتثثه، 

ر�شًما  تثثرى  حتى  لالأ�شفل  �نتقل 

�ل�شائعة«  »�لأوقثثثات  يُ�شمى  بيانًيا 

�ليوم  �خثثر   ،Popular times
��شغط  فيه،  �لثثذهثثاب  تريد  �لثثذي 

على  لالطالع  �لأحمر  �لعمود  على 

�حلالية، حتت  �ملرور  حركة  بيانات 

زيثثارتثثك،  بتخطيط  قثثم  �لثثعثثنثثو�ن، 

و�شتجد معلومات عامة مثل: �أوقات 

�لنثثتثثظثثار �لثثقثث�ثثشثثوى، وطثثثثول مثثدة 

�لزيارة �ملتو�شطة.

�لعمل  �ثثشثثاعثثات  عثثن  �لثثبثثحثثث   -

و�أرقام �لهو�تف: �إذ� �حتجت ملعرفة 

�ملكاتب  �أو  �ملتاجر  �أحد  فتح  موعد 

�إىل  بحاجة  كنت  �أو  �إغثثالقثثه،  �أو 

�لت�شال باملكان ولي�ض لديك �لرقم، 

�لثثربيثثدي  �لثثرمثثز  �إىل  �حثثتثثجثثت  �أو 

لل�شركة، �نتقل مبا�شرة �إىل »خر�ئط 

جوجل« Google Maps للح�شول 

على هذه �لإجابات.
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�لأمريكية  �ل�شركة  �آبثثل،  تخطط 

�مل�شتخدمني  ملثثفثثاجثثاأة  �لثثعثثمثثالقثثة 

با�شم جديد لهاتفها، وفق ما  قريباً 

�لتقنية،  بالأخبار  �ملتخ�ش�ض  ك�شفه 

جون برو�شر، ملوقع جملة »فورب�ض« 

�لأمريكية. وقال برو�شر �إنه علم من 

�ل�شركة  �أن  »�آبثثل«،  م�شدر يعمل يف 

�شتختار ��شم »�آيفون« فقط للهاتف 

»�لرخي�ض« �ملنتظر.

كثثمثثا �أرجثثثثثع قثثثثثر�ر »�آبثثثثثثل« �إىل 

��شر�تيجية جديدة تتبناها �ل�شركة 

�لأ�ثثشثثمثثاء  ب�شبب  مثثنثثتثثجثثاتثثهثثا،  مثثع 

�لثثعثثديثثدة لثثهثثا �لثثتثثي بثثاتثثت تثثربثثك 

ب�شببها  حتثثقثثق  ول  �مل�شتهلكني، 

مبيعات جيدة تتوقعها من �إطالقها.

�ل�شركة  �أن  �إىل  �أ�شار  ذلثثك  �إىل 

�لأول  جثثديثثديثثن،  هاتفني  �شتطرح 

ب�شعة تخزين 64 جيجابايت وب�شعر 

 128 ب�شعة  و�لثثثثثاين  دولر�ً،   399
جيجابايت وب�شعر 449 دولر�ً.

�لإعثثالن  �أن  �إىل  برو�شر  ولفت 

عن منتجات »�آبل« �جلديدة �شيكون 

مار�ض  �أو�خثثثثر  يعقد  حثثدث  خثثالل 

حتدد  مل  �ل�شركة  �أن  �إل  �حلثثثايل، 

عن  للك�شف  ر�شمياً  مثثوعثثد�ً  لثثالآن 

�آخر �إبد�عاتها، وذلك لتاأثر �إنتاجها 

يف �ل�شني بتف�شي فريو�ض »كورونا« 

�مل�شتجد، �لأمر �لذي دفعها لإغالق 

عدد من �مل�شانع هناك.

�لرئي�شية  هو�تفها  »�آبثثل«  وتطلق 

يف �شبتمرب من كل عام، لكنها �أحياناً 

تثثطثثرح هثثو�تثثف �أخثثثثرى يف �أوقثثثات 

خمتلفة من �ل�شنة.
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 Fake« �ملزيفة  �لأخبار  �أ�شبحت 

هثثذه  يف  كثثثربى  م�شكلة   »News
وتو�شعها  �نت�شارها  ويثثزد�د  �لأيثثام، 

عثثثرب مثثثو�قثثثع �لثثثويثثثب ومثثنثث�ثثشثثات 

�لكثري  ويجد  �لجتماعي،  �لتو��شل 

يف  �شعوبة  �لثثويثثب  مت�شفحي  مثثن 

وموثوقية  م�شد�قية  مثثن  �لثثتثثاأكثثد 

وحيادية �لأخبار و�ملقالت �ملنت�شرة 

على �لإنرنت.

وبثثثثثثدًل مثثثن �لثثثقثثثيثثثام بثثعثثمثثلثثيثثات 

�مل�شادر،  من  �لكثري  وقر�ءة  �لبحث 

يف  و�إ�شافات  �أدو�ت  تثبيت  ميكننا 

بعمليات  للقيام  �لويب  مت�شفحات 

�لأخبار  وفلرة  و�لفح�ض  �لتدقيق 

و�ملثثثثقثثثثالت قثثبثثل مثث�ثثشثثاركثثتثثهثثا مع 

�لتو��شل  من�شات  عرب  �لأ�شدقاء 

�لجتماعي.

على  ت�شاعد  �أدو�ت   3 هثثنثثاك 

عرب  �ملزيفة  �لأخثثبثثار  مثثن  �لتحقق 

�لإنرنت:

- تطبيق NewsGuard: يعتمد 

�لذين  �ل�شحفيني  مثثن  فريق  على 

 2000 مثثن  �أكثثثر  بتحليل  يقومون 

موقع  كل  يُ�شنف  ثم  �أخبار،  موقع 

خمتلفة  معايري  ت�شعة  �أ�شا�ض  على 

هثثثي: هثثثل يثثنثث�ثثشثثر �ملثثثوقثثثع حمثثتثثوى 

مزيف با�شتمر�ر؟ هل يجمع ويقّدم 

هل  مثث�ثثشثثوؤول؟  ب�شكل  �ملثثعثثلثثومثثات 

يُ�شحح �أو يُو�شح �لأخطاء بانتظام؟ 

هل يُعالج �لفرق بني �لأخبار و�لر�أي 

يتجنب  هثثثل  و��ثثثشثثثحثثثة؟  بثثطثثريثثقثثة 

�لعناوين �خلادعة؟

• هل يك�شف عن �مللكية و�لتمويل 

�لإعالنات  تُو�شع  هل  به؟  �خلا�ض 

من  يك�شف  هل  و��شحة؟  بطريقة 

يوفر  هل  �ملوقع؟  عن  �مل�شوؤول  هو 

معلومات حول من�شئي �ملحتوى؟

بعد ��شتيفاء �ملعايري �أعاله يُعطى 

عدًد�  �أو  معيًنا،  تقييم  معيار  �ملوقع 

�لت�شنيف  لتحديد  �لثثنثثقثثاط،  مثثن 

�ملوقع على  ويح�شل  للموقع.  �لكلي 

يفي  كان  �إذ�  �أخ�شر  بلون  ت�شنيف 

باملعايري �لأ�شا�شية للدقة و�مل�شاءلة. 

�أحمر  بت�شنيف  �ملوقع  يظهر  بينما 

�إذ� ف�شل يف تلبية �ملعايري �ل�شابقة.

 Official Media Bias  -

�إ�ثثشثثافثثة  تثثقثثدم   :Fact Check
»�لثثتثثحثثقثثق مثثثن حتثثيثثز �لثثو�ثثشثثائثثط 

طريقة   ،MBFC �أو  �لر�شمية«، 

خمتلفة للتحقق من �لأخبار �ملزيفة، 

�لأخبار  مو�قع  ت�شنيف  من  فبدلً 

من  متنوعة  جمثثمثثوعثثة  عثثلثثى  بثثنثثاًء 

 MBFC تركز  �ملختلفة،  �ملعايري 

�لنحياز  وهثثثو:  و�حثثثد  عثثامثثل  على 

�ل�شيا�شي.

بناًء  �ملو�قع  تقييم  �إىل  بالإ�شافة 

على �لتقارير �لو�قعية، �أي مدى دقة 

مالءمة  ومدى  �ملعلومات  وموثوقية 

خالل  من  �ملعلومات.  تلك  م�شادر 

حتليل �أكر من 2600 موقع �أخبار 

ملعرفة ميولها وحتيز�تها �ل�شيا�شية. 

ميكنك تثبيت �لإ�شافة ملت�شفحات: 

قوقل كروم، وفايرفوك�ض.

�إ�شافة  تعمل   :FakerFact  -

بع�ض  ب�شكل خمتلف   FakerFact
�ل�شيء عن �إ�شافات �لأخبار �ملزيفة 

مو�قع  مثثن حتليل  فثثبثثدلً  �لأخثثثرى، 

يف  فقط  تبحث  بثثالثثكثثامثثل،  �لثثويثثب 

عن  �لثثفثثرديثثة،  و�لق�ش�ض  �ملثثقثثالت 

��شطناعي  ذكثثاء  خو�رزمية  طريق 

.Walt »يُطلق عليها »و�لت

بني  �لعالقات  تعلم  خثثالل  فمن 

�ل�شبكات  و��ثثشثثتثثخثثد�م  �لثثكثثلثثمثثات 

�إذ�  ما  �لع�شبية، حُتدد �خلو�رزمية 

هو  �ملن�شور  �ملقال  من  �لهدف  كان 

�لعو�طف،  �إثثثارة  �أم  �حلقائق  توفري 

وتعليقات  �آر�ء  �أخذ  �إىل  بالإ�شافة 

كثثانثثو�  �إذ�  مثثا  حثثثول  �مل�شتخدمني 

�أم  �شحيح  �ملقال  هذ�  �أن  يعتقدون 

حت�شني  يف  ل�شتخد�مها  مثثزيثثف، 

تثبيت  ميكنك  �خلثثو�رزمثثيثثة،  عمل 

كروم،  قوقل  ملت�شفحات:  �لإ�شافة 

وفايرفوك�ض.
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سماعة السلكية تتيح 
ترجمة 33 لغة!

تطورت �شماعات �لأذن �لال�شلكية كثري�ً خالل �لفرة �لأخرية، 

كما تتميز بالت�شميم �لأنيق، و�حلجم �ل�شغري، بالإ�شافة �إىل عدم 

�مليز�ت،  من  كبري  عدد  دعم  مع  معها،  تتعامل  �أ�شالك  �أي  وجود 

مثل: جودة �ل�شوت عالية، وتقنيات عزل �ل�شو�شاء، ومقاومة �ملياه، 

وغري ذلك �لكثري.

�مليز�ت جتعلها  من  �لعديد  تقدم  �شماعات خمتلفة  هناك  لكن 

 Aunu« �لال�شلكية  �لأذن  �شماعات  وهي  �ملناف�شني،  على  تتغلب 

.»Audio M50
تتميز هذه �ل�شماعات بعمر �لبطارية �لطويل �لذي ل مثيل له، 

على  �لت�شغيل  من  �شاعات   6 نف�شها  �ل�شماعات  لك  تقدم  حيث 

�شحنة و�حدة، وميكن �أن ي�شل �إىل 150 �شاعة مع حقيبة �ل�شحن 

من  �أكر  �ل�شماعات  �شحن  �إعثثادة  لك  تتيح  وبذلك  معها،  �ملرفقة 

25 مرة، وهو ما يوفر لك �أكر من 150 �شاعة من وقت ت�شغيل 
�ملو�شيقى.

فيمكنك  �ليوم،  يف  �شاعات   5 �ملو�شيقى  �إىل  ت�شتمع  كنت  فاإذ� 

�لعتماد على هذه �ل�شماعات ملدة 30 يوماً دون �حلاجة لتو�شيل 

�ل�شاحن. وهذ� �أطول بكثري من مناف�شيها �لر�ئدين.

�حل�شري   Aunu �للغة  تطبيق  مع  �ل�شماعات  هذه  تاأتي  كما 

�لذي مُيكن �إقر�نه معها مل�شاعدتك على ترجمة �أكر من 33 لغة 

�أثناء �لتنقل، مما يتيح لك �لتنقل ب�شهولة �أكرب �أثناء �شفرك حول 

�لعامل.

عندما ت�شافر عرب �لعامل وت�شتك�شف مكاناً ل ميكنك �لتحدث 

وت�شغيل  �أذنثثك،  �ل�شماعات يف  و�شع  �شوى  عليك  ما  �شكانه،  بلغة 

�لتطبيق، حيث يوفر و�شًعا تفاعلًيا مع �ل�شتماع �لتلقائي و�لرجمة 

دون �حلاجة �إىل �ل�شغط على زر �مليكروفون. كما يقدم لك ميزة 

�إعادة �لت�شغيل حتى تتمكن من تعلم �للغة �أثناء �لتنقل.

�أن  ومبجرد   5.0 بلوتوث  �ت�شال  �ل�شماعات  هثثذه  تدعم  كما 

كل مرة  �إىل �شبطها يف  لن حتتاج  و�حدة  ملرة  تُقرنها مع هاتفك 

تقنية  ودعم  متو�زن،  ل�شوت  �إ�شافة  �ل�شحن،  تخرجها من حقيبة 

مزدوجة  ميكروفونات  وتوفر  �ملياه،  ومقاومة  �ل�شو�شاء،  �إلغاء 

لإجر�ء �ملكاملات �أثناء �لتنقل، وتتو�فق مع �مل�شاعد�ت �ل�شوتية مثل: 

�شريي، وم�شاعد غوغل.

�ل�شركة  وتقدم  فقط،  �لأ�شود  باللون  �ل�شماعات  هذه  وتتوفر 

�مل�شنعة �شماًنا ملدة 12 �شهًر�.

تبلغ تكلفة هذه �ل�شماعات 229.98 دولًر�، ولكن ميكنك �لآن 

�حل�شول عليها مع خ�شم %56 �أي ب�شعر 99.99 دولًر� فقط.
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3 أدوات للتحقق من األخبار المزيفة

5 ميزات في خرائط جوجل ال يعرفها الكثيرون

هاتف »رخيص«.. مفاجأة »آبل« المنتظرة



بني  ت�شابك  �إن�شاء  يف  �شينيون  علماء  جنح 

�شوئية  باألياف  مت�شلتني  كموميتني  ذ�كرتني 

تطوير  م��ن  يقربنا  م��ا  كيلومرًت�،   50 طولها 

�أم��اًن��ا،  و�أك���ر  �ل�شرعة  فائق  كمومي  �إن��رتن��ت 

ون�شرو� بحثهم يف دورية »نيت�شر«.

ظاهرة  على  �لكمومي  �الت�����ش��ال  ويعتمد 

�شماها  �ل��ت��ي  �ل��ك��م��وم��ي«  »�لت�شابك  ت�شمى 

وتعني  بعد،  عن  �ل�شبحي  �لتاأثري  »�آين�شتاين« 

منهما  كٍل  و�عتماد  ببع�شهما  ج�شيمني  �ت�شال 

على �الآخر حتى �إن مل يكونا يف �ملكان ذ�ته.

�لكمومي  �ملناظر  �لكمومية  �لذ�كرة  ومتثل 

�لقدرة  وتعني  �لتقليدية،  �حلا�شوبية  للذ�كرة 

على تخزين معلومات كمومية و�حلفاظ عليها 

تطويرها  وميثل  وق��ٍت الح��ق،  ت�شتخدم يف  كي 

�لكمومية  �حلو��شيب  جعل  نحو  مهمة  خطوة 

عملية.

و�لباحث  �لفريق  قائد  بان،  جيان-وي  وقال 

لهيئة  �ل�شني،  يف  و�لتقنية  �لعلوم  جامعة  يف 

�الإذ�عة �الأ�شرت�لية: »تكمن �أهمية هذ� �لبحث 

�لكموميتني  �لذ�كرتني  بني  �مل�شافة  زي��ادة  يف 

�ملت�شلتني باألياف �شوئية«.

وط����ور �ل��ب��اح��ث��ون ت�����ش��اب��ًك��ا ب���ني �ل����ذر�ت 

و�لفوتونات تلعب فيه �لذر�ت دور عقد متتالية 

يف  عربها  �لر�شائل  �ل�شوء  فوتونات  وتنقل 

�الألياف �ل�شوئية. ولذ� ميثل �لت�شميم �ل�شحيح 

�الإنرتنت  لتطوير  �أ�شا�ًشا منا�شًبا  �لعقد  ل�شبكة 

�لكمومي بداًل من ��شتخد�م �لفوتونات فح�شب.

وكانت وحدتا تخزين �لذ�كرتني �لكموميتني 

�لروبيديوم  �لتجربة ذرتني من عن�شر  يف هذه 

�لباحثون  و��شتخدم  طاقتهما،  تخفي�ض  بعد 

�جل��ويف  �لتعزيز  ت�شمى  تقنيًة  �لتجربة  يف 

�لت�شابك،  �لفوتونات خالل  فقد�ن  تقلل  و�لتي 

د�خل  �لكمومية  �لذ�كرة  ذر�ت  و�شع  وتت�شمن 

حلقات تقلل �ل�شو�شاء �لتي قد ت�شو�ض �لذ�كرة 

قيا�شًيا يف  رقًما  بان وفريقه  وتدمرها. وحقق 

مت�شابكة  فوتونات  �نتقال  ت�شمن   2017 �لعام 

بني �الأر�ض وقمر ��شطناعي يبعد عنها 1200 

جيدة  ب�شورة  �ملنظومة  هذه  وعملت  كيلومرت، 

يف �لف�شاء لكنها تعر�شت للت�شوي�ض يف �لغالف 

�جل��وي ل��الأر���ض، ول��ذ� ف��اإن �الأل��ي��اف �ل�شوئية 

حتل هذه �مل�شكلة.

وعلى �لرغم من �أن ذرتي �لروبيديوم كانتا يف 

�أن �لفوتونات  �أثبتت  �ملخترب ذ�ته لكن �لتجربة 

ت�شتطيع �النتقال عرب كابالت �الألياف �ل�شوئية 

�إنهم  �لباحثون  وق��ال  كيلومرًت�.   50 من  الأك��ر 

�ل��در����ش��ات حتى  م��ن  �مل��زي��د  بحاجة الإج���ر�ء 

ينجحو� يف زيادة �مل�شافة بني �لعقد الأن �جلهود 

�ل�شابقة مل تنجح يف زيادة �مل�شافة بني عقدتني 

الأكر من 1.3 كيلومرت�ت.

�أك��رب  ك��م��ي��ات  �لكمومية  �ل���ذ�ك���رة  وت��ع��ال��ج 

�حلا�شوبية  �ل��ذ�ك��رة  من  �أ�شرع  �ملعلومات  من 

�ت�شاالت  تطوير  يف  �أي�ًشا  وت�شهم  �لتقليدية، 

كمومية تنقل �لبيانات ب�شورة �أ�شرع و�أكر �أماًنا.
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باحثون بجامعة �ستانفورد ي�سعون للعثور عليه

مفتاح عالج الشيخوخة في 
»جنين سمكة إفريقية«

ي�شتمر �لب�شر يف �لبحث عن »�إك�شري �حلياة« من دون طائل، لذلك 

كان �لبديل �لتفتي�ض عن »�ل�شباب �لد�ئم«، وتاأخري ظهور �ل�شيخوخة 

الأطول فرتة ممكنة.

من  �الق��رت�ب  عن  تقارير  �أو  �أخبار  تطالعنا  و�الآخ��ر  �حلني  وبني 

تكون  ما  د�ئًما  لكن  �ل�شيخوخة،  مل�شاكل  عالج  �أو  حل  �إىل  �لتو�شل 

در��شات �أو �أبحاث ت�شري �إىل �أنه »رمبا« �أو »قد« يكون �حلل يف هذ� 

�أو ذ�ك �أو كذ�، لكن من دون �إعطاء �إجابة �شافية.

�آخر �لدر��شات و�الأبحاث �لطبية و�لعلمية بهذ� �خل�شو�ض �أجريت 

�ل�شمكة  و��شم  وموزمبيق،  يعي�ض يف زميبابوي  �ل�شمك  نوع من  على 

�شغرية  �شمكة  وهي  �الإفريقية،  �لفريوزية«  »كيليفي�ض  منه  �لو�حدة 

تعي�ض يف برك �شحلة معر�شة للجفاف يف �لدولتني �الإفريقيتني.

وك�شفت در��شة �أجرها باحثون بجامعة �شتانفورد �الأمريكية، على 

هذه �ل�شمكة، عن �الأ�شر�ر �لكامنة ور�ء ظاهرة بيولوجية تكبح موؤقًتا 

على  �آث��ار حمتملة  لها  يكون  قد  نتائج  وهي  �جلنينية،  �حلياة  تطور 

عالج �شيخوخة �الإن�شان.

ت�شع  �أن  »كيليفي�ض«  �شمكة  مثل  لالأنو�ع  ميكن  للدر��شة،  ووفًقا 

نف�شها يف حالة »تعليق �لنمو« �أو ما يعرف علمًيا با�شم »فرتة �لبيات« 

وقف  عملًيا  يعني  ما  وهو  كجنني،  تطورها  �أثناء  �ل�شكون«  »طور  �أو 

عملية »�لنمو« ب�شكل كامل، وبالتايل م�شاعدة �لكائن �حلي على �لبقاء 

يف �لبيئات �لقا�شية.

وجدت �الأبحاث �ملن�شورة يف جملة »علم« �أن �الأجنة ت�شع وظائف، 

لعدة  �لبيات  �أو  �ل�شكون  �الأع�شاء، يف طور  مثل منو �خلاليا وتطور 

�أ�شهر �أو حتى �شنو�ت »من دون مقاي�شتها بالنمو و�لبلوغ �أو �خل�شوبة 

�أو فرتة �حلياة«. ووفًقا للعلماء و�لباحثني، فاإن فهم »�آليات �ل�شكون« 

وحتى  بال�شيخوخة،  �ملرتبطة  �الأمر��ض  عالج  يف  ي�شاعد  �أن  ميكن 

�لور�ثة  عاملة  برونيت  �آن  وقالت  �لب�شرية.  �الأع�شاء  على  �حلفاظ 

»لقد حددت  �لتقرير:  تاأليف  �شاركت يف  �لتي  �شتانفورد،  يف جامعة 

ذ�ت  �جلينات  �أن  �لبحث  و�أظهر  �ل��زم��ن«.  الإيقاف  طرًقا  �لطبيعة 

�لعالقة بتكاثر �خلاليا ومنو �الأع�شاء قد مت �إيقاف عملها خالل فرتة 

�ل�شكون �جلنيني يف �شمكة كيليفي�ض �لفريوزية �الإفريقية، ويف غ�شون 

ذلك، مت حث �جلينات �لتي كانت تعمل كمر�قبة للنظام، فيما تاأثرت 

�جلينات �الأخرى �ملرتبطة ب�شيانة �لع�شالت و�لتمثيل �لغذ�ئي.

�لذي   ،»7 �إك�ض  بي  »�شي  يدعى  بروتيًنا  �أن  �لدر��شة  و�كت�شفت 

رئي�شًيا يف  دوًر�  يلعب  �ل�شكون،  فرتة  �إف��ر�زه خالل  ي��زد�د  �أنه  يبدو 

�لربوتني  بهذ�  �لتالعب  �إن  باحثون  وقال  �جلينية.  �لتحوالت  تنظيم 

د�خل �لب�شر قد يكون ممكًنا ويزيد من �حتمال تغيري يف ف�شيولوجيا 

�ل�شيخوخة.

وقالت برونيت: »نعتقد �أن در��شة عملية »�ل�شكون �جلنيني« ميكن 

�أ�شا�شًيا لكيفية �حلفاظ على �خلاليا و�الأن�شجة على  �أن توفر فهًما 

مد�ر فرت�ت زمنية طويلة، ونظًر� الأن �خلاليا و�الأن�شجة تتدهور مع 

يكون  قد  �لفهم  هذ�  ب��اأن  يتكهن  �أن  للمرء  ميكن  �لعمر،  يف  �لتقدم 

مفيًد� يف حتديد �ال�شرت�تيجيات للم�شاعدة يف �حلفاظ على �الأن�شجة 

و�الأع�شاء ب�شكل �أف�شل«.

من جهته، قال عامل �لور�ثة �جلزيئية يف معهد اليبنيز لل�شيخوخة 

يف �أملانيا كري�شتوف �إنغلرت، �إن �لبحث �جلديد »يحول منوذج �ل�شكون 

من كونه حالة �شلبية ومملة �إىل حالة ن�شطة من عدم �لتطور �جلنيني«.

التفاؤل يقلل حدة السكتة 
الدماغية وااللتهابات

�لدماغية  �ل�شكتة  من  �لناجني  �أن  �إىل  �أمريكيون  باحثون  تو�شل 

م�شتويات  لديهم  �لتفاوؤل  من  عالية  م�شتويات  من  يعانون  �لذين 

مقارنة  �لدماغية،  �ل�شكتة  �شدة  و�نخفا�ض  �اللتهاب،  من  منخف�شة 

بنظر�ئهم �الأقل تفاوؤاًل.

وقال كبري �لباحثني يف �لدر��شة �لدكتور »يون جو الي«، �الأ�شتاذ يف 

جامعة تك�شا�ض بالواليات �ملتحدة : »ت�شري نتائجنا �إىل �أن �الأ�شخا�ض 

�ملتفائلني لديهم نتائج مر�شية �أف�شل، وبالتايل فاإن رفع �لروح �ملعنوية 

قد تكون و�شيلة مثالية لتح�شني �ل�شحة �لعقلية و�ل�شفاء بعد �ل�شكتة 

�لدماغية«.

ويف در��شة �شغرية ، �شملت 49 ناجًيا من �ل�شكتة �لدماغية، فح�ض 

�لدماغية  �ل�شكتة  و�شدة  و�اللتهاب  �لتفاوؤل  بني  �لعالقة  �لباحثون 

و�الإعاقة �جل�شدية ملدة ثالثة �أ�شهر بعد �لهجوم.

وقال �لباحثون �إن فهم كيفية �رتباط هذه �لعنا�شر �أو �لتاأثري على 

بع�شها �لبع�ض، قد يوفر �إطاًر� علمًيا لتطوير ��شرت�تيجيات جديدة 

�ل�شكتة  بعد  �اللتهاب  »�إن  و�أ�شافو�:  �لدماغية  �ل�شكتة  ال�شتعادة 

�لتفاوؤل  �رتبط  وقد  �النتعا�ض«،  وي�شعف  بالدماغ  ي�شر  �لدماغية 

بانخفا�ض م�شتويات �اللتهاب وحت�شني �لنتائج �ل�شحية بني �الأ�شخا�ض 

�لذين يعانون من حاالت طبية.. ومع ذلك، مل تقم �أي در��شات �شابقة 

بتقييم وجود هذ� �الرتباط بني مر�شى �ل�شكتة �لدماغية.

على ذمة باحثني بجامعة »ليدن« الهولندية

علماء صينيون يحققون تشابًكا بين ذاكرتين 
كموميتين بينهما 50 كلم

11 كويكًبا في مسار تصادمي 
محتمل مع األرض

»ليدن«  جامعة  يف  �لباحثني  من  فريق  طور 

»هاز�رد�ض  ��شمها  ع�شبونية  �شبكة  هولند�  يف 

�أوبجكت �آيدنتيفاير«، وقالو� �إن باإمكانها �لتنبوؤ 

مع  ت�شادمي  م�شار  على  تقع  �لتي  بالكويكبات 

�الأر�ض.

مل  كويكًبا   11 �ال�شطناعي  �ل��ذك��اء  وح��دد 

�لكويكبات  �شمن  ق��ب��ل  م��ن  »ن��ا���ش��ا«  ت�شنفه 

100 م��رت، �أي  �أك���رب م��ن  �خل��ط��رة، وق��ط��ره��ا 

مئات  �إط��الق  يعادل  ب��االأر���ض  ��شطد�مها  �أن 

مدن  تدمري  �إىل  يوؤدي  وقد  �لنووية،  �الأ�شلحة 

كملها. باأ

ت�شل  قد  �لتي  �لكو�كب  على  �لعلماء  ورك��ز 

�الأر���ض،  من  كيلومرت  مليون   7.5 م�شافة  �إىل 

يف  ن�شرت  ورقة  يف  �لدر��شة  تفا�شيل  ون�شرو� 

وال  �آ�شرتوفيزيك�ض،  �آن��د  �آ�شرتونومي  دوري��ة 

و�شيًكا  تهديًد�  �لكويكبات  هذه  من  �أي  ي�شكل 

من  منها  لكل  نقطة  �أق��رب  و�شتكون  لالأر�ض، 

بعد  �أي  و2923،   2131 عامي  ب��ني  �الأر����ض 

مئات �الأعو�م.

و�شّرعو�  فائًقا،  حا�شوًبا  �لباحثون  ��شتخدم 

لع�شرة  حماكاة  يف  �فرت��شية  ب�شورة  �لزمن 

ل��ك��و�ك��ب  �مل���د�ري���ة  م��ن �حل��رك��ات  �آالف ع���ام 

�ملحاكاة، وحددو�  ثم عك�شو�  �ل�شم�شي،  �لنظام 

�ل��ك��وي��ك��ب��ات �ل��ت��ي ق��د ت�����ش��ط��دم ب���االأر����ض يف 

بدقة. ومد�ر�تها  مو�قعها  وتتبعو�  �مل�شتقبل، 

جامعة  من  زفارت  بورتيجي�ض  �شيمون  وقال 

ليدن يف بيان »�إن عدنا �إىل �لور�ء يف �ملحاكاة، 

وهكذ�  �الأر�ض،  على  تهبط  �لكويكبات  ف�شرنى 

�لكويكبات  مد�ر�ت  من  مكتبة  �إن�شاء  ن�شتطيع 

�لتي قد ت�شدم �الأر�ض«.

لتدريب  �مل��ح��اك��اة  ه��ذه  �لعلماء  و��شتخدم 

��شتخدموها  و�ل��ت��ي  �لع�شبونية،  �شبكتهم 

�لكويكبات  بيانات  �أمناط يف  للبحث عن  الحًقا 

�ملحاكاة �لتي قد ت�شرب �الأر�ض يف �لنهاية.

على  �ال�شطناعي  �لذكاء  قدرة  من  وللتاأكد 

�كت�شاف �لكويكبات �لتي قد ت�شطدم باالأر�ض، 

بيانات  على  �لع�شبونية  �ل�شبكة  �لفريق  �خترب 

�لكويكبات  من  كويكب   2000 تت�شمن  معروفة 

�ل�شبكة  دق���ة  وب��ل��غ��ت  ن��ا���ش��ا،  �أدرج��ت��ه��ا  �ل��ت��ي 

�لكويكبات  حتديد  يف   90.99% �لع�شبونية 

�ليوم  �لفريق  ويعمل  �خلطرة،  وغري  �خلطرة 

�لع�شبونية. �ل�شبكة  دقة هذه  على حت�شني 

عملنا  طريقة  �أن  �ليوم  »نعلم  زفارت:  وقال 

ناجحة، لكننا نريد �لتعمق يف �لبحث با�شتخد�م 

بيانات  وبا�شتخد�م  �أف�شل،  ع�شبونية  �شبكة 

�النحر�فات  �أن  يف  تكمن  �ل�شعوبة  لكن  �أكر، 

�إىل  ت����وؤدي  �مل�����د�ر�ت  �ل�����ش��غ��رية يف ح�����ش��اب 

�لنتائج«. تغيري�ت كبرية يف 



الكلورين وتأثيراته البيئية »الدايوكسين«
حتدثنا يف عدد �سابق عن بع�ض املركبات الكلورينية وتاأثرياتها البيئية 

الكلوروفورم«   Chloroform« بالتحديد عن  وكان حديثنا  باخت�سار، 

و»غاز اخلردل Mustard Gas«، ويف هذا العدد �سيكون حديثنا عن 

»الدايوك�سني Dioxin« وهو من اأكرث املواد الكيمياوية الع�سوية ال�سامة 

امللوثات  من  املادة  وهذه  العامة،  لل�سحة  وتهديداً  فتكاً  للعلم  املعروفة 

الثابتة بيئياً كما اأنها ترتاكم يف ال�سل�سلة الغذائية ويف الن�سيج الدهني 

احليواين بالدرجة الأوىل، وهي م�سوؤولة عن الإ�سابة باأمرا�ض عديدة 

ومنها ال�سرطان، وتكمن خطورتها يف اأننا ل نعلم بال�سبط امل�ستويات اأو 

الرتكيزات الآمنة لها.

املواد  من  مئات  من  تتكون  جمموعة  اإىل  تُ�سري  كلمة  والدايوك�سني 

الكيماوية والتي تبقى وتدوم لفرتات طويلة يف البيئة، لأن الدايوك�سني ل 

يتفاعل مع الأوك�سجني، ول يتفاعل مع املاء، ول يتحلل بفعل البكترييا، 

ويرتبط باملركبات الع�سوية يف الرتبة ومن ثم ي�سعب التخل�ض منه.

وال�سحوم،  الدهون  يف  ي��ذوب  ولكنه  امل��اء  يف  ي��ذوب  ل  الدايوك�سني 

ولهذا ال�سبب فاإنه يرتكز يف ج�سم الإن�سان يف الن�سيج ال�سحمي والكبد، 

وكذلك يف احليوانات التي ت�سكل م�سادر غذائية للإن�سان.

وتتكون مركبات الدايوك�سني كمنتج ثانوي غري مق�سود من العمليات 

الكيماوية  املركبات  ح��رق  ومنها:  الكلورين  تت�سمن  التي  الت�سنيعية 

وهنا  الهيدروجينية،  الكربونية  املركبات  مع  الكلورينية  القواعد  ذات 

يكون م�سدر الدايوك�سني الرئي�سي يف البيئة هو مراكز حرق النفايات 

»الُقمامة« مبختلف اأنواعها، ُمبيدات احل�سرات، حرق الفحم ال�سناعي 

حيث اإن اإحدى املواد املنبعثة منه مادة الدايوك�سني، �سناعة البل�ستيك 

اأي  اأو  كلوريد  فينيل  البويل  منتجات  وعند حرق  كلورايد  فينايل  بويل 

مركب كلوريني اآخر فاإن من بني الكيماويات املنطلقة يتكون الدايوك�سني.

بالإ�سافة  للإن�سان  �سرطاين  م�سبب  الدايوك�سني  اأن  املعلوم  ومن 

لأ�سراره الأخرى، ومن بني جميع الكيماويات ال�سامة يُعترب الدايوك�سني 

التعر�ض  ويكون  الإن�سان  ج�سم  ده��ن  مع  يتحد  حيث  �سهرة،  اأكرثها 

احليوانية:  املنتجات  وخ�سو�ساً  الأغذية  خلل  للدايوك�سني  الأ�سا�سي 

اللحوم، الدواجن، منتجات الألبان املختلفة، لنب ثدي الأم امللوث بالن�سبة 

ومن  الغذائية،  ال�سل�سلة  الدايوك�سني  يدخل  وبالتايل  الر�سع،  للأطفال 

تكون  الإن�سان  من ج�سم  اإخراجها  وعملية  املواد  هذه  اأي�ض  اأن  املعلوم 

بطيئة.

90 باملائة اأو اأكرث من التعر�ض للدايوك�سني يكون من خلل الأغذية 
وخ�سو�ساً احليوانية منها كما ُذكر �سابقاً، لكن ثبت اأن حليب الأم امللوث 

بالدايوك�سني له دور كبري يف تعر�ض الأطفال الر�سع لتناول الدايوك�سني 

غري  تكون  قد  وباملنا�سبة  بالدايوك�سني،  امللوث  الأم  حليب  طريق  عن 

�سارة ملحبي ال�ساي، اأثناء بحثي يف ال�سبكة العنكبوتية عن مقاطع فيديو 

اأكيا�ض  ا�ستخدام  من  يحذر  اأحدها  وج��دت  الدايوك�سني  عن  تتحدث 

ال�ساي اأو اأي ع�سب اآخر مو�سوع يف اأكيا�ض خا�سة.

يف  حمتواها  من  بتفريغها  يُن�سح  فاإنه  �ساي  عمل  يف  الرغبة  عند 

الكاأ�ض اأولً، ومن ثم �سب املاء املغلي على ال�ساي، وذلك لأن �سكب املاء 

ال�ساخن على كي�ض ال�ساي املحتوي على الدايوك�سني من اأجل التبيي�ض 

فاإن ذلك يُحفز عمل الدايوك�سني كمادة م�سرطنة، حيث اإنه عند درجة 

حرارة  70 درجة مئوية يُ�سبح م�سرطناً فما بالك باملاء املغلي ويُف�سل 

ا�ستبدال اأكيا�ض ال�ساي باأوراق ال�ساي العادي.

اأ. ن�سيم من�سور اآل اأيوب

كلية العلوم – ق�سم الكيمياء احليوية

ماج�ستري العلوم يف العلوم البيئية

nasem33@hotmail.com

�ساخن  نقا�ض  ي��دور  م��ا  ك��ث��رًيا 

اأ�سباب  عن  اأ�سئلة  تطرح  حينما 

ال�سنوات  يف  ا�ستخدامنا  ع��دم 

الأخ����رية ل��ل��ف��راغ��ات اخل��ارج��ي��ة 

ت�ستخدم  كانت  مثلما  »الأحوا�ض« 

باأن  يحتجون  كثريون  ال�سابق،  يف 

ال�سبب هو اجلو غري املنا�سب.

ل �سك اأن اجلو يف معظم اأجزاء 

من  كثري  للحرارة يف  بلدنا مييل 

األ  ينبغي  ولكن  ال�سنة،  اأوق���ات 

يف  اأ�سهر  ثلثة  لدينا  اأن  نن�سى 

فيها  اجل��و  يكون  ال�ستاء،  ف�سل 

اأم��ا  ال����ربودة،  اأو م��ع��ت��دل  ب����ارًدا 

فيكون  واخل��ري��ف  الربيع  ف�سل 

ل��ل��ح��رارة،  م��ائ��ًل  فيهما  ال��ن��ه��ار 

ول��ك��ن��ه��ا ل��ي�����س��ت ����س���دي���دة م��ث��ل 

ال�����س��ي��ف، ب��ي��ن��م��ا ت��ك��ون ف���رتات 

وجوها  معتدلة  الغالب  يف  امل�ساء 

اأن  جن��د  كله،  ذل��ك  وم��ع  لطيف، 

ي�ستخدمون  ال��ن��ا���ض  م��ن  ق��ل��ي��ًل 

اأو  للجلو�ض  اخلارجية  الفراغات 

ذلك  غري  اأو  ال�سيوف  ل�ستقبال 

الجتماعية. الأن�سطة  من 

ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل�����س��ي��ف، ف��اإن��ن��ا 

حينما  ال��ن��ا���ض  م��ن  ك��ث��رًيا  جن��د 

ي�����س��ت��اأج��رون ا���س��رتاح��ة ح��ت��ى يف 

ما  قليًل  ف��اإن��ه��م  ال�سيف  ف�سل 

بل  املكيفة،  الغرف  يف  يجل�سون 

اخل��ارج��ي��ة  اجل��ل�����س��ات  يف�سلون 

مطلة  تكون  حينما  خا�سة  فيها، 

اأو  اأط��ف��ال  ملعب  اأو  م�سبح  على 

حديقة.

وهذا الأمر يوؤكد اأن اجلو لي�ض 

ا�ستخدام  قلة  عن  امل�سوؤول  وحده 

بيوتنا،  يف  اخلارجية  الفراغات 

الغالب ل تكون مهياأة  اإنها يف  بل 

اج��ت��م��اع��ًي��ا ل��ت��ل��ك ال��ن�����س��اط��ات، 

اخل�سو�سية  يتطلب  م��ا  خا�سة 

حيث  ال�����س��م��ع��ي��ة،  اأو  ال��ب�����س��ري��ة 

ت��ك�����س��ف ن��واف��ذ ب��ي��وت اجل���ريان 

من  ب��ه  ب��اأ���ض  ل  ج���زًءا  املحيطة 

اأي  ي�ستطيع  كما  الفراغات،  تلك 

اأن  اجل����ريان  ح��و���ض  يف  �سخ�ض 

ب�سهولة،  ج��ريان��ه  حديث  ي�سمع 

ب�ستارة  اإل  معزولة  لي�ست  وكاأنها 

رقيقة!

الطني،  ب��ي��وت  ع��ا���س��وا يف  م��ن 

اأو  »احل���وي«  ك��ان  كيف  يتذكرون 

مكان  اأك��رث  الداخلي  املنزل  فناء 

الأ�سرية،  الأن�سطة  فيه  متار�ض 

منذ ال�ستيقاظ يف ال�سباح الباكر 

اإل  ذاك  وم��ا  ال��ن��وم،  وق��ت  وحتى 

لأنه كان فراًغا يتمتع بخ�سو�سية 

وب�سرًيا. �سوتًيا  عالية، 

د. حممد بن عبدالعزيز ال�سرمي

اأ�ستاذ العمارة وال�سلوك البيئي 

امل�سارك

كلية العمارة والتخطيط

العون  يد  تقدم  زالت  وما  التكنولوجيا  كانت 

اأو  الب�سر،  ك�سعاف  الإعاقة  ذوي  للأ�سخا�ض 

والكلم،  النطق  يف  م�سكلت  من  يعانون  من 

اأو غريها  اأو من يعانون من الإعاقات احلركية 

من  العديد  فهناك  الأخ��رى،  ال�سطرابات  من 

اأن حتد وتقلل  التطبيقات والأجهزة التي ميكن 

من حجم ال�سعوبات التي يواجهها ذوو الإعاقة 

يف حياتهم اليومية.

من  ملجموعة  امل��ق��ال  ه��ذا  خ��لل  و�سنتطرق 

يف  امل�ساعدة  ميكنها  التي  والأدوات  التطبيقات 

توفري حياة اأف�سل لهم.

اأولً: تهيئة املرافق العامة بالتقنيات امل�ساعدة:

بتهيئة  احلكومية  املوؤ�س�سات  تقوم  اأن  يجب 

مبتطلبات  لها  التابعة  العامة  واملرافق  املباين 

يف:  واملتمثلة  الإعاقة  ل��ذوي  امل�ساعدة  التقنية 

�سهلة  لتكون  احلكومية  واملرافق  املباين  اإتاحة 

ال��و���س��ول م��ن خ��لل ت��وف��ري الأدل���ة واخل��رائ��ط 

التنقل  برامج  وتفعيل  الإعاقة،  لذوي  امل�ساعدة 

املتفاعلة   »internal navigation« الداخلي 

مع الأجهزة الذكية للمعاقني يف املباين واملرافق، 

التقنية  بالو�سائل  مفعلة  اإخ��لء  خطط  وتوفري 

�سا�سات  وتوفري  الطوارئ،  حالت  امل�ساعدة يف 

الن�سية  والكلمات  الإ���س��ارة  بلغة  تفعيلها  يتم 

احلكومية  امل��راف��ق  ل���راود  اإر����س���ادات  لتوجيه 

لتوفري  بالإ�سافة  ال�سمعية،  الإع��اق��ة  ذوي  من 

والكلمات  الإ���س��ارة  بلغة  تفعيلها  يتم  �سا�سات 

لل�سم  اجلمعة  خطبة  لنقل  بامل�ساجد  الن�سية 

و�سعاف ال�سمع.

ثانياً: اخلدمات الإلكرتونية البنكية:

والبنوك  املالية  املوؤ�س�سات  تقوم  اأن  يجب 

امل��ودع��ني  ح��ق��وق  بتبني 

وامل�����س��اه��م��ني م��ن ذوي 

الإع������اق������ة ب��ت�����س��ه��ي��ل 

اخل�����دم�����ات امل���ق���دم���ة 

احللول  خ��لل  م��ن  لهم 

الل��ك��رتون��ي��ة ال��داع��م��ة 

لذاك من خلل:

�سراف  اآل��ة  توفري   -

ب��ن��ك��ي��ة خ��ا���س��ة ل���ذوي 

عن  عبارة  هي  الإعاقة: 

اآلة �سراف بنكية م�سافاً 

التعديلت  بع�ض  عليها 

املكفوفني  بفئة  اخلا�سة 

وذوي الإعاقة.

الأرق��������ام  ت����ك����ون   -

ال�سراف  اآل��ة  ومفاتيح 

فوقها  يكتب  جميعها 

برايل  بلغة  ب��ارز  ب�سكل 

الإعاقة  ب��ذوي  اخلا�سة 

الب�سرية.

- عندما يدخل الكفيف البطاقة ويبداأ مثًل 

تكون  اأن  يجب  فهنا  معني،  ملبلغ  �سحب  بعملية 

بحيث  وال��ق��راءة  اللم�ض  على  معتمدة  ال�سا�سة 

بقراءة  يقوم  ق��ارئ  بجهاز  م���زودة  الآل���ة  تكون 

بلم�سة يف  الب�سرية  الإعاقة  ذوو  يقوم  اأي جزء 

ال�سا�سة.

الب�سرية  الإعاقة  ذوي  من  واح��دة  بلم�سة   -

بقراءة  اجلهاز  يقوم  ال�سا�سة  يف  جزء  اأي  على 

ه��ذا اجل��زء، ف��اإذا ك��ان ه��ذا اجل��زء هو اجلزء 

املختار كاأن يكون مثًل هو املبلغ املطلوب �سحبه 

الإع���اق���ة  ذوو  ف��ي��ق��وم 

مرتني  بلم�سه  الب�سرية 

هو  اأنه  ليعلم  متتاليتني 

اجلزء املختار.

اإىل  ب���الإ����س���اف���ة   -

الذي  البنكي  الإي�سال 

ت��ع��ط��ي��ه الآل������ة ل���ذوي 

يكون  الب�سرية  الإعاقة 

مكتوباً  الإي�����س��ال  ه��ذا 

ب��ل��غ��ة ب���راي���ل اخل��ا���س��ة 

بذوي الإعاقة الب�سرية.

و����س���ع  ومي����ك����ن   -

�����س����م����اع����ات ل�������لأذن 

الإع��اق��ة  ب���ذوي  خا�سة 

عند  يلب�سها  الب�سرية 

بحيث  الآل��ة  مع  تعامله 

جزء  اأي  يلم�ض  عندما 

م����ن ال�����س��ا���س��ة ي��ق��وم 

اجل��ه��از ال��ق��ارئ امل���زود 

الإعاقة  ذوو  في�سمعه  بقراءة هذا اجلزء  بالآلة 

الب�سرية عرب �سماعات، كما اأن ال�سماعات فيها 

بيانات ح�سابه  �سماع  للكفيف من حيث  حماية 

ال�سخ�سية وما اإىل ذلك.

- هذه الفكرة ميكن اأن تفعل يف اآلة ال�سراف 

البنكية فيقراأ لذوي الإعاقة الب�سرية اأي جزء يقوم 

بلم�سه بالإ�سافة اإىل �سرح، كاأن ي�سرح اجلهاز ما 

هناك  فتكون  وهكذا،  مثًل  املطلوبة  املبالغ  هي 

اآلة �سراف بنكية خا�سة لذوي الإعاقة الب�سرية، 

ال�سراف  اآل��ة  يف  ناطق  جهاز  بتوفري  ذلك  ويتم 

يقوم ب�سرح كل جزء موجود على ال�سا�سة.

فراغات المنزل الخارجية

حقوق ذوي اإلعاقة في الوصول اإللكتروني للخدمات

عمرانيات

لوحة بعنوان:

العراقة

ذاكرة وطنية
بعيون طالبية

�شعيد بن هادي ال�شهراين

جامعة امللك �شعود
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ميكن اأن توؤدي والدة الطفل اإىل مزيج من امل�شاعر القوية، 

يوؤدي  اأن  ولكن ميكن  والقلق،  اإىل اخلوف  والفرح  االإث��ارة  من 

اأي�ًشا اإىل �شيء قد ال تتوقعه وهو االكتئاب، حيث تواجه معظم 

الوالدة عادًة تقلبات يف املزاج مع نوبات  االأمهات اجلدد بعد 

ذلك  يبداأ  النوم،  و�شعوبة  بالقلق  ال�شعور  يرافقها  وقد  بكاء، 

عادًة خالل اأول يومني اإىل ثالثة اأيام بعد الوالدة، وقد ي�شتمر 

ملدة ت�شل اإىل اأ�شبوعني، لكن بع�ض االأمهات اجلدد يعانني من 

يعرف  الطبيعي  االكتئاب  من  االأمد  وطويل  اأكرث حدة  اكتئاب 

با�شم اكتئاب ما بعد الوالدة.

ما الذي ي�شبب اكتئاب ما بعد الوالدة؟

ال يَعود ال�شبب باالإ�شابة باكتئاب ما بعد الوالدة اإىل عامل 

العوامل  من  ينتج عن جمموعة  اأن  املحتمل  من  ولكن  واح��د، 

بعد  ما  باكتئاب  االإ�شابة  ترتبط  وال  والعاطفية،  اجل�شدية 

ال��والدة، حيث تنخف�ض  االأم بعد  دد تقوم به  الوالدة بفعل محُ

والربوج�شتريون«  »اال�شرتوجني  الهرمونات  م�شتويات  ب�شرعة 

يف ج�شم املراأة، ما يوؤدي اإىل تغريات كيميائية يف دماغها قد 

توؤدي اإىل تقلبات مزاجية، اإ�شافة اإىل ذلك، ال ت�شتطيع العديد 

من االأمهات احل�شول على املدة التي يحتاجونها للتعايف الكامل 

من الوالدة، احلرمان من النوم امل�شتمر ميكن اأن يوؤدي اإىل عدم 

اأعرا�ض  ي�شهم يف  اأن  واالإره��اق، مما ميكن  الراحة اجل�شدية 

اكتئاب ما بعد الوالدة.

اأعرا�ض االإ�شابة باكتئاب ما بعد الوالدة

اأن  الوالدة، وميكن  تختلف عالمات واأعرا�ض االكتئاب بعد 

ترتاوح من خفيفة اإىل �شديدة، وقد ت�شمل عالمات واأعرا�ض 

اكتئاب ما بعد الوالدة التي ت�شتمر ب�شعة اأيام فقط اإىل اأ�شبوع 

اأو يومني بعد والدة الطفل ما يلي:

• تقلب املزاج والقلق واحلزن.
• التهيج والبكاء وال�شعور باالإرهاق.

• انخفا�ض الرتكيز.
• م�شاكل يف تناول الطعام والنوم.

• �شعف العالقة مع الطفل.
• االن�شحاب من العائلة واالأ�شدقاء.

ماذا ميكن اأن يحدث اإذا مت جتاهل اكتئاب ما بعد الوالدة 

دون عالج؟

لعدة  ال��والدة  بعد  ما  اكتئاب  ي�شتمر  اأن  بدون عالج، ميكن 

االأم، ميكن  التاأثري يف �شحة  اإىل  باالإ�شافة  اأو �شنوات،  اأ�شهر 

اأن تتداخل مع قدرتها على التوا�شل مع طفلها والعناية به وقد 

النوم واالأكل وال�شلوك مع  اأثناء  تت�شبب يف م�شاكل مع الطفل 

منوه.

اكتئاب ما بعد الوالدة عند االآباء اجلدد

ميكن لالآباء اجلدد جتربة اكتئاب ما بعد الوالدة اأي�ًشا، قد 

ال�شعور  اأو  باالإرهاق،  ال�شعور  اأو  التعب،  اأو  باحلزن  ي�شعرون 

بالقلق، اأو حدوث تغيريات يف اأمناطهم املعتادة يف تناول الطعام 

والنوم، وهي نف�ض االأعرا�ض لالأمهات الالئي يعانني من اكتئاب 

ما بعد الوالدة، وتحُعد اأكرث العوامل املرتبطة، االآباء �شغار ال�شن 

يف  م�شاكل  يواجهون  من  اأو  االكتئاب  من  تاريخ  لديهم  وم��ن 

العالقة، وتلك الفئات هي االأكرث عر�شة خلطر اكتئاب ما بعد 

الوالدة.

النف�شية  ال�����ش��ح��ة  ل��ت��ع��زي��ز  ال��دائ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  •اإ�شراف 
باجلامعة»تعزيز«

اكتئاب ما بعد الوالدة

للتوا�سل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�سحة النف�سية باجلامعة: 

- وحدة اخلدمات النف�سية بق�سم علم النف�س بكلية الرتبية- هاتف: 0114674801

- مركز التوجيه والإر�ساد الطالبي بعمادة �سوؤون الطالب- هاتف: 0114973926

- وحدة التوجيه والإر�ساد النف�سي بعمادة �سوؤون الطالب- هاتف: 0114673926

- الوحدة النف�سية بق�سم علم النف�س باملدينة اجلامعية »طالبات«- هاتف: 0532291003

- ق�سم الطب النف�سي مب�ست�سفى امللك خالد اجلامعي- هاتف: 0114672402 

- م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي- هاتف: 0114786100

6 خطوات لتجنب اإلرهاق في العمل

روبوت لسحب الدم بدقة أكثر

»الدوبامين« مرتبط بتناول الوجبات السريعة والسمنة

يرى حتت اجللد

اإىل  الدرا�شات  من  الكثري  ت�شري 

ب��اأداء  ي�شر  العمل  االإف���راط يف  اأن 

الرغم  وعلى  و�شحتهم،  املوظفني 

اأن  ال�شروري  من  يكون  قد  اأنه  من 

مدار  على  باالإنرتنت  مت�شاًل  تكون 

من  االأ�شبوع  اأي��ام  وط��وال  ال�شاعة 

اأن  اإال  مهني،  ت��ق��دم  حتقيق  اأج���ل 

اأ�شلوب العمل امل�شتدام يزيد ب�شكل 

االإره���اق وم��ن غري  كبري من خطر 

املرهق  امل��وظ��ف  يحقق  اأن  امل��رج��ح 

ت��ق��دم��اً على االإط����الق، وب���دالً من 

ذلك اإذا قمت بتطوير حدود توا�شل 

البقاء  على  ق��ادراً  ف�شتكون  �شحية 

كبرياً  جناحاً  وحتقق  جيدة  ب�شحة 

على املدى الطويل.

لتجنب  خ��ط��وات   6 ي��ل��ي  ف��ي��م��ا 

االإرهاق يف العمل:

اإذا  العمل:  يف  حا�شوبك  دع   -

وزودت��ك  امل��ن��زل،  من  تعمل  ال  كنت 

ممول،  حا�شب  بجهاز  �شركتك 

مع  مكتبك  يف  تركه  دائماً  فحاول 

نهاية اليوم، حيث يوفر لك حا�شب 

العمل فر�شة جيدة حلذف الربامج 

ذات ال�شلة بالعمل من حا�شبك يف 

املنزل حتى ال متيل للعمل يف املنزل.

- قلل قنوات االت�شال قدر االإمكان: 

االإل��ك��رتوين  ال��ربي��د  ت�شتخدم  رمب��ا 

وغريها من قنوات االت�شال مع زمالء 

وهذا  التجاريني،  وال�شركاء  العمل 

الذي  االإره���اق  تقليل  يف  ي�شاعد  ال 

تتعر�ض له، فقنوات االت�شال املتعددة 

اإنتاجية  اأق��ل  باأنهم  املوظفني  ت�شعر 

وتفقدهم الرتكيز اأي�شاً.

- ا���ش��ب��ط امل���ه���ام االإ���ش��اف��ي��ة: 

زم��الئ��ك  م��ع  تعيني ح���دود  ح���اول 

املو�شوع  يكن  مل  ف���اإذا  العمل،  يف 

وال  ج���داً  ح�شا�شاً  منك  امل��ط��ل��وب 

اإر�شال  منهم  اطلب  تاأجيله،  ميكن 

االإل��ك��رتوين  بالربيد  اإل��ي��ك  ر�شالة 

حول امل�شكلة وقم بحلها الحقاً، وال 

العمل  يف  رئي�شك  اإخبار  يف  ت��رتدد 

مع  االإ�شافية  املهام  تتداخل  عندما 

م�شوؤوليات وظيفتك الفعلية.

التوا�شل  قنوات  على  حافظ   -

ال�����ش��خ�����ش��ي��ة: يف ب��ع�����ض االأح��ي��ان 

اإعطاء  مت��ام��اً  الطبيعي  م��ن  يكون 

لكن  ال��ع��م��ل،  ل��زم��الء  هاتفك  رق��م 

ال�شيطرة  باخلروج عن  االأمور  تبداأ 

يبداأ زمالء  االإرهاق عندما  وت�شبب 

العمل يف اإر�شال ر�شائل اإليك ب�شاأن 

خ��ارج  ب��ال��ع��م��ل  املتعلقة  االأ���ش��ي��اء 

االأف�شل  م��ن  ل��ذا  العمل،  �شاعات 

و�شع حد لذلك.

عامل  ب��امل��ث��ل:  املعاملة  اط��ل��ب   -

زمالئك يف العمل كما تريد اأن تحُعامل، 

العمل  اأوق���ات  خ��ارج  تعمل  كنت  اإذا 

الربيد  ر�شائل  تر�شل  فال  الر�شمية 

العمل يف هذا  ل��زم��الء  االإل��ك��رتوين 

ال��وق��ت، ب��ل ح��اول ج��دول��ة ر�شائلك 

ترا�شل  وال  الر�شمي،  العمل  لوقت 

اأع�شاء فريقك حول االأم��ور املتعلقة 

االأ�شبوع،  نهاية  عطالت  يف  بالعمل 

وميكنك اأن تطلب منهم املعاملة باملثل.

فريقك:  اأع�شاء  م��ع  توا�شل   -

ي��واف��ق��ون على  ال  ال��ن��ا���ض  ك��ان  اإذا 

جتديده،  مت  ال��ذي  العمل  اأ�شلوب 

فعليك التوا�شل معهم بهدوء و�شرح 

�شبب ت�شرفك بهذه الطريقة وكيف 

االإره����اق.  تقليل  ع��ل��ى  ي�����ش��اع��دك 

وبالطبع اإذا كانت هذه الن�شائح توؤثر 

ف�شتحتاج  عملك  اأداء  على  اإيجاباً 

اإىل التعديل.

م�شت�شفى  م���ن  ب��اح��ث��ون  ط����ّور 

وم�شت�شفى   Rutgers روجت����رز 

 Mount Sinai ���ش��ي��ن��اء  ج��ب��ل 

روبوتاً ل�شحب الدم، ميكنه اأن يرى 

يقوم  اأن  وي��ف��رت���ض  اجل��ل��د،  حت��ت 

اأف�شل  ب�شكل  ال��دم  �شحب  مبهمة 

ي�شاعد يف  ق��د  ال��ب�����ش��ر، مم��ا  م��ن 

مثل  امل�شكالت  تقليل  على  ما  يوم 

ماولة  عند  والتخرث  االلتهابات 

بدء العالج عن طريق الوريد.

�شحب  ن�شبياً  ال�شهل  من  ويعد 

الدم من مري�ض لديه عروق ي�شهل 

ت�شبح  املهمة  لكن  اإليها،  الو�شول 

للمر�شى  بالن�شبة  بكثري  اأ�شعب 

مرئية  ع��روق  لديهم  لي�ض  ال��ذي��ن 

املر�شى  م��ع  خا�شة  وا���ش��ح��ة،  اأو 

ال�������ش���ع���اف، ح���ي���ث ق����د ي�����ش��ط��ر 

امل��وظ��ف��ون يف ه���ذه احل���االت اإىل 

املوجات  جهاز  ال�شتخدام  اللجوء 

فوق ال�شوتية لروؤية االأوردة بو�شوح 

اأكرب.

اأخذ عينات  روبوت  يتخطى  كما 

ال�����دم ه����ذه اخل���ط���وة م��ب��ا���ش��رة، 

ف��وق  امل��وج��ات  تقنية  م�شتخدماً 

مو�شع  لتوجيه  املدجمة  ال�شوتية 

الكامل  النظام  وي�شتمل  االإب����رة. 

العينات  ملعاجلة  وحدة  على  اأي�شاً 

اأج��ه��زة  على  يعتمد  ل��ل��دم  وم��ل��ل 

الطرد املركزي.

�شريعة  ن��ت��ائ��ج  اجل��ه��از  وي��وف��ر 

وي�����ش��م��ح الأخ�����ش��ائ��ي��ي ال��رع��اي��ة 

الوقت  من  املزيد  بق�شاء  ال�شحية 

بامل�شت�شفيات  املر�شى  ع��الج  يف 

وغ���ريه���ا م���ن االأم�����اك�����ن. وق���ال 

�شهولة  »ب��ف�����ش��ل  اإن���ه  ال��ب��اح��ث��ون 

الو�شول اإىل االأوردة، ميكن للجهاز 

 ،97% بن�شبة  بنجاح  الدم  �شحب 

وب��ل��غ م��ع��دل ال��ن��ج��اح االإج���م���ايل 

 31 م��ن  مكونة  عينة  على   87%
م�شاركاً«.

االأطباء  يف�شل  للتقارير،  ووفقاً 

بن�شبة بني 27 و%60 عندما يتعلق 

من  يعانون  الذين  باملر�شى،  االأمر 

اأوردت��ه��م،  اإىل  ال��و���ش��ول  �شعوبة 

وهذا يتوقف على طبيعة امل�شكلة.

����ش���ي���ارات االإ����ش���ع���اف وغ���رف 

الطوارئ

يذكر اأن الروبوت ال يزال �شمن 

وميكن  االأويل،  ال��ن��م��وذج  مرحلة 

جناحه،  م��ع��دل  حت�شني  للباحثني 

وميكن اأن ي�شتخدم يف يوم ما �شمن 

�شيارات االإ�شعاف وغرف الطوارئ 

الق�شطرة  م��ث��ل  عمليات  الإج����راء 

الوريدية وغ�شيل الكلى.

التالية  اخل��ط��وات  ت�شمل  ك��م��ا 

معدالت  لتح�شني  اجل��ه��از  تعديل 

ال���ن���ج���اح م����ع امل���ر����ش���ى، ال���ذي���ن 

اإىل  الو�شول  �شعوبة  م��ن  يعانون 

بيانات  ا�شتخدام  و�شيتم  اأوردتهم، 

ه���ذه ال���درا����ش���ة ل��ت��ع��زي��ز ال��ذك��اء 

لتح�شني  الروبوت  يف  اال�شطناعي 

اأدائه.

يعاين نحو 2.3 مليار من االأطفال 

زي��ادة يف  العامل من  والبالغني حول 

عن  ���ش��ادر  تقرير  بح�شب  ال����وزن، 

وتتزامن  العاملية.  ال�شحة  منظمة 

ه���ذه ال���زي���ادة ال��ره��ي��ب��ة يف اأع���داد 

امل�شابني بالبدانة وال�شمنة مع ارتفاع 

االإ�شابة  معدالت  يف  م�شبوق  غري 

باأمرا�ض القلب وال�شكري وال�شرطان 

عن  الناجمة  ال�شحية  وامل�شاعفات 

ال��دم،  �شغط  ارت��ف��اع  مثل  ال�شمنة، 

ميكن  الذي  الزهامير  مر�ض  وحتى 

اإىل  جزئًيا  ب��ه  االإ���ش��اب��ة  تحُ��ع��زى  اأن 

ال�شمنة واخلمول البدين، بح�شب ما 

.»Science Daily« ن�شره موقع

ن�شرتها  درا���ش��ة،  نتائج  واأل��ق��ت 

 ،Current Biology موؤخًرا دورية

من  بتكليف  بحثي  فريق  واأج��راه��ا 

القومي  واملعهد  فريجينيا  جامعة 

العامة،  الطبية  للعلوم  االأم��ريك��ي 

ال��دم��اغ،  متعة  م��رك��ز  على  ب��ال��ل��وم 

الكيميائي،  الدوبامني  ينتج  ال��ذي 

يف  ب��ال��دم��اغ  املتعة  م��رك��ز  ويتحكم 

للمخ،  املنف�شلة  البيولوجية  ال�شاعة 

التي تنظم االإيقاعات الف�شيولوجية 

تناول  م��ع  ترتبط  وال��ت��ي  اليومية، 

ال�شعرات  ذات  االأطعمة  ه��ذه  مثل 

احلرارية العالية، التي جتلب �شعور 

باملتعة، مما يوؤدي اإىل تعطل جداول 

التغذية الطبيعية، ويف نهاية املطاف 

امل��ف��رط  اال���ش��ت��ه��الك  ع����ادات  اإىل 

اأي  ال�شريعة واخلفيفة يف  للوجبات 

وقت.

ب��ا���ش��ت��خ��دام ال��ف��ئ��ران ك��ن��م��اذج 

مبحاكاة  الباحثون  ق��ام  للدرا�شة، 

بالدهون  غني  غذائي  نظام  توافر 

ع��ل��ى م����دار ال�����ش��اع��ة ط����وال اأي���ام 

اأن  اإث��ب��ات  م��ن  ومتكنوا  االأ���ش��ب��وع، 

اأي  يف  اخلفيفة  ال��وج��ب��ات  ت��ن��اول 

ال�شمنة  اإىل  النهاية  ي��وؤدي يف  وقت 

وامل�شاكل ال�شحية ذات ال�شلة.

اأن  اإىل  البحثي  الفريق  وتو�شل 

على  التي ح�شلت  التجارب،  فئران 

نظام غذائي م�شابه للنظم الغذائية 

عدد  ناحية  م��ن  ���ش��واء  الطبيعية 

ال�شعرات احلرارية اأو كمية الدهون، 

متكنت من االلتزام مبواعيد جداول 

وممار�شة  الغذائية  الوجبات  تناول 

الطبيعية،  وال��ت��م��اري��ن  االأن�����ش��ط��ة 

وكذلك الوزن املنا�شب، اأما الفئران، 

غذائية  وجبات  على  ح�شلت  التي 

�شعرات حرارية عالية مملة  ذات 

يف  ف��ب��داأت  وال�شكريات  ب��ال��ده��ون 

جميع  يف  خفيفة«  وج��ب��ة  »ت��ن��اول 

االأوقات واأ�شبحت بدينة.

امل�����ش��م��اة  ال���ف���ئ���ران،  اأن  ك��م��ا 

تعطلت  التي  القا�شية«،  »بال�شربة 

يعني  مما  لديها،  الدوبامني  اإ�شارة 

اأنها مل ت�شع اإىل احل�شول على متعة 

جمزية لنظام غذائي غني بالدهون، 

ج��دول  على  احل��ف��اظ  م��ن  متكنت 

ومل  الطعام،  لتناول  طبيعي  زمني 

ظل  يف  حتى  بدينة،  فئراًنا  ت�شبح 

عالية  �شعرات  ذات  اأع��الف  توافر 

على مدار ال�شاعة يف املتناول.

الصين تتوقع القضاء على »كورونا« 
خالل أسابيع

اأعلنت منظمة ال�شحة العاملية اأن ال�شني جتري جتارب على فريو�ض 

كورونا، م�شرية اإىل اأن نتائج اإيجابية �شتظهر خالل 3 اأ�شابيع.

واأبدى نائب وزير خارجية ال�شني ثقة بالده اأن الوباء �شينتهي قريًبا، 

رغم العدد الكبري من االإ�شابات، م�شرياً اإىل اأن ن�شبة الوفيات منخف�شة 

وال تزيد على 2.99 باملئة، وعرّب عن ا�شتياء من تعر�ض املواطنني ال�شينيني 

يف بع�ض البلدان للتمييز.

الفريو�ض  انت�شار  منعت  اخلطوات  ببع�ض  قامت  ال�شني  اأن  واأو�شح 

خارج ال�شني، مطمئناً باأنه ميكن ال�شيطرة على الفريو�ض وال�شفاء منه، 

وحتدث عن �شفاء 8 اآالف م�شاب بالفريو�ض.

اأودى  امل�شتجد  اأّن فريو�ض كورونا  ال�شبت  ال�شينية  ال�شلطات  واأعلنت 

حتى اليوم بحياة اأكرث من 6 اآالف �شخ�ض يف ال�شني القارّية، فيما تخطى 

اإجمايل عدد االإ�شابات بفريو�ض كورونا 70 األًفا.
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ال����دك����ت����ور حم���م���د ب����ن ���س��ل��ي��م��ان 

الأح�����م�����د، اأ����س���ت���اذ م�����س��اع��د ب��ق�����س��م 

الإعالم، مار�س ال�سحافة يف البداية 

كموهبة ثم حتول اإىل مهنة وعمل، 

ب����داي����ات����ه يف ك��ل��ي��ة  ح���ي���ث در��������س يف 

كلية  وك��ان��ت يف  ع���ام  مل���دة  ال�سيدلة 

كانت  الأوىل  ال�سنة  ح��ي��ث  ال��ع��ل��وم، 

اإع��������دادي ���س��ي��دل��ة، ث���م حت����ول اإىل 

ق�����س��م الإع�����الم وال��ت��ح��ق ب����اأول دفعة 

يف ال��ق�����س��م، وه����ذا دل��ي��ل ع��ل��ى حبه 

ال�سيدلة  كلية  ت��رك  ل��الإع��الم حيث 

�سخ�سية،  وب��رغ��ب��ة  �سخ�سي  ب��ق��رار 

علًما باأنه كان ميار�س مهنة الإعالم 

وهو طالب يف كلية ال�سيدلة، وكان 

ي��ن�����س��ر اأخ����ب����ارًا ع���ن ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم يف 

�سحيفة اجلزيرة..

العدد الأول

ل�صحيفة  ع��دد  �أول  ���ص��دور  م��ع 

كنت  1395ه�  عام  �جلامعة  ر�صالة 

طالًبا يف ق�صم �لإعالم وحمرًر� �صمن 

�ل�صحيفة،  يف  �مل�صاركني  �لطالب 

وبعد �لتخرج عينت معيًد� يف ق�صم 

و�بتعثت  �ل�صحافة،  �صعبة  �لإع��الم 

حينها بعد قبويل يف جامعة جنوب 

كاليفورنيا »�إليو �أ�س �صي« USCيف 

عاملية  جامعة  وهي  �أجنلي�س،  لو�س 

غازي  �لدكتور  فيها  تخرج  م�صهورة 

عبد�لرحمن  و�لأ�صتاذ  �لق�صيبي، 

�ل�صدحان، ودر�س فيها كل من معايل 

ومعايل  �لعيبان،  م�صاعد  �لدكتور 

�لدكتور بندر �لعيبان، و�لأ�صتاذ فهد 

�صقيقان  وهما  �لعمر،  وعبد�ملجيد 

ملعايل مدير �جلامعة �لدكتور بدر�ن 

مدير  م��ع��ايل  �أن  و�أت���ذك���ر  �ل��ع��م��ر، 

�جلامعة ز�رنا حينها وكان طالًبا يف 

�ملرحلة �ملتو�صطة. 

العطلة الأ�سبوعية

لل�صفر  �ل��ع��دة  �أع��د  كنت  عندما 

�لأمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �إىل 

يكون  �أن  ق��ررت  �لعليا  للدر��صات 

و�صويل �إىل هيو�صنت م�صاء �جلمعة، 

حتى �أر�جع �مللحقية �لثقافية �صباح 

�ل�صبت، لإنهاء �أمور �بتعاثي و�لتوجه 

مل��ق��ر در�����ص���ت���ي يف م��دي��ن��ة ل��و���س 

وبعد  كاليفورنيا،  بولية  �أجنلي�س 

�ل�صتقبال  م��وظ��ف  م��ن  طلبت  �أن 

ملقر  لنقلي  �أجرة  �صيارة  �لفندق  يف 

�أن  �إىل  نبهني  �لثقافية،  �مللحقية 

عطلة  هما  و�لأح���د  �ل�صبت  يومي 

�أتوقع  حينها  وكنت  �لأ�صبوع،  نهاية 

�أمريكا  �لأ�صبوع يف  نهاية  �أن عطلة 

هي يومي �خلمي�س و�جلمعة متاًما، 

كما كانت يف بالدي.

نظام ال�ساعات

در���ص��ت �مل��رح��ل��ة �جل��ام��ع��ي��ة يف 

�صنوي،  بنظام  �صعود  �مللك  جامعة 

ح��ي��ث ي��ك��ون ه��ن��اك ج����دول ثابت 

ل  �ختيار  يوجد  ول  �لكلية  ت�صعه 

ملوعد �ملحا�صر�ت ول للمقرر، وكنت 

�لأمر كذلك يف جامعات  �أن  �أتخيل 

عندما  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات 

�ملاج�صتري،  لدر��صة  �إليها  �بتعثت 

ودر�صته  �ملقرر�ت  �أحد  ف�صجلت يف 

�صجل  وق��د  �ل�صباحية،  �لفرتة  يف 

ولكني  �مل���ق���رر،  �أ���ص��ت��اذ  ح�����ص��وري 

نف�س  �لدر��صي  �جل��دول  وجدت يف 

�ملقرر يف �لفرتة �مل�صائية فاعتقدت 

�أن هناك ح�صتني يف �ليوم �صباحية 

مل  �أنني  �إل  فح�صرتها  وم�صائية، 

ويف  �لتح�صري،  �أثناء  ��صمي  �أ�صمع 

نهاية �ملحا�صرة ذهبت �إىل �لدكتور 

�صمعت  �إن��ن��ي  وق��ل��ت  م�صتف�صًر�، 

��صمي يف �ل�صباح ولكني مل �أ�صمعه 

يف حم��ا���ص��رة �مل�����ص��اء، ف�����ص��رح يل 

�إذ�  و�أنك  �ل�صاعات  نظام  مرة  لأول 

�مل�صاء  حت�صر  ل  �ل�صباح  ح�صرت 

لأن جدولك �صباحي، وكان هذ� �أول 

در�س يل يف نظام �ل�صاعات.

مرا�سل دويل

من �ملعيدين يف �لق�صم كان معي 

د. حمزة بيت �ملال، د. بكر �إبر�هيم، 

يف  يكن  ومل  �لبعيز،  �إب��ر�ه��ي��م  د. 

تدري�س  �أع�صاء هيئة  �لق�صم حينها 

�صعوديون، حيث كان �لق�صم ي�صتعني 

عبد�لرحمن  �ل�صعودي  بالدكتور 

�لتلفزيون  ع���ام  م��دي��ر  �ل�صبيلي 

حمود  و�لدكتور  �هلل،  رحمه  حينها 

وعميد  �لرتبية  بكلية  �لبدر�ل�صتاذ 

يف  �جلامعة  يف  و�لت�صجيل  �لقبول 

�أتيت  �بتعاثي  و�أث��ن��اء  �لوقت،  ذل��ك 

�لأ�صتاذ  باملرحوم  و�لتقيت  زي���ارة 

ت��رك��ي �ل�����ص��دي��ري رئ��ي�����س حت��ري��ر 

عبد�هلل  و�لأ�صتاذ  �لريا�س  جريدة 

موؤ�ص�صة  ع���ام  م��دي��ر  �ل��ق��رع��اوي  

�ل��ي��م��ام��ة �ل�����ص��ح��ف��ي��ة رح��م��ه �هلل 

مر��صال  �أعمل  �أن  معهما  و�تفقت 

غطيت  حيث  �ل��ري��ا���س،  ل�صحيفة 

�لن��ت��خ��اب��ات �لأم��ري��ك��ي��ة �ل��ت��ي فاز 

ون�صر  ريغن،  رونالد  �لرئي�س  فيها 

�لأوىل،  �ل�صفحة  يف  حينها  �خلرب 

�لذي  �لهاتف  عرب  �لتغطية  وكانت 

وبع�س  �لت�صال  عند  ينقطع  ك��ان 

�أعيد  �أن��ه  �أعلنت  �ملحلية  �ل�صحف 

�نتخاب �لرئي�س كارتر!!

�صحيفة  يف  �أن�صر  كنت  وقبلها 

مبتعث  طالب  و�أن��ا  �جلامعة  ر�صالة 

يف �أمريكا، وكانت جتربة ثرية حيث 

�إىل  و�أذه����ب  �لأخ��ب��ار  �أت��اب��ع  كنت 

�ملر�كز �ل�صحفية.

رئي�س حترير 

ب��ع��د ح�����ص��ويل ع��ل��ى �ل��دك��ت��ور�ه 

رجعت للمملكة وبد�أت �أكتب عمود�ً 

�ملناف�صة  يف �صحيفة �جلزيرة  ثابتاً 

�لأ�صتاذ  وك���ان  �ل��ري��ا���س،  جل��ري��دة 

معاتباً:  يل  يقول  �ل�صديري  تركي 

»ع��ن��دم��ا ك��ن��َت ط��ال��ب��اً ك��ن��َت تعمل 

تكتب  �أ�صبحت  �لتخرج  وبعد  معنا 

مناف�صة  يوجد  وك��ان  �جلزيرة«!  يف 

�صريفة بني �ل�صحيفتني. كما عملت 

لتحرير  رئي�ًصا  مبتعث  طالب  و�أن��ا 

جريدة »�ملبتعث« باللغة �لعربية ملدة 

�صنتني وهي بحجم »ر�صالة �جلامعة« 

برعاية  �أ�صبوعني  كل  ت�صدر  وكانت 

يف  �ل�صعوديني«  �لطالب  »�صندوق 

جميع  على  وت���وزع  �أجنلي�س  ل��و���س 

�لأمريكية  �جلامعات  يف  �ل��ط��الب 

وحتمل �أخبار �لوطن.

  بعد العودة 

ع��ن��دم��ا ع����دت ب��ع��د �لب��ت��ع��اث 

�لن�صاط  ع��ل��ى  م�����ص��رًف��ا  �أ���ص��ب��ح��ت 

�لثقايف و�لجتماعي يف كلية �لآد�ب 

لق�صم  وك��ي��اًل  وعينت  ع��ام��ني،  مل��دة 

عملت  1416ه�  عام  ويف  �لإع��الم، 

م�صرًفا على ر�صالة �جلامعة ووقتها 

ك���ان ي��وؤمل��ن��ي ع���دم وج���ود خريجي 

�جلامعة،  ر�صالة  يف  �لإع��الم  ق�صم 

هناك  يكون  باأن  ذلك  على  وعملت 

خريجني  من �لق�صم، وبالفعل حتقق 

جمموعة  �ن�صمام  خ��الل  من  ذل��ك 

�لغربي  و�صعود  خمتار  ب��ر�ء  منهم 

وماجد �لقا�صم وعلي قا�صم و�صامي 

�لدخيل وغريهم، وقبلها كنا نطالب 

�ملوؤ�ص�صات �ل�صحيفة بت�صغيل طالب 

ق�صم �لإعالم.

التفزغ للعمل الإداري

�إد�رة  على  �إ���ص��ر�يف  �أن  �صك  ل 

من  يعد  ر�صالة  �صحيفة  وحت��ري��ر 

�صنو�ت  �صت  وبعد  �لد�ري،  �لعمل 

م��ن ع��م��ل��ي يف ر���ص��ال��ة �جل��ام��ع��ة، 

عينت  1423ه�  ع��ام  وبالتحديد 

وكياًل لكيلة �لآد�ب وهو عمل �إد�ري 

مرتبط مبكتب عميد �لكلية، و�أتذكر 

�لكلية  »عميد  من�صب  توليت  �أنني 

�أ�صهر  ثمانية  حل���و�يل  ب��ال��ن��ي��اب��ة« 

�صاغًر�،،  �لعميد  من�صب  فيها  كان 

�أك��ر  �جلامعة  جمال�س  وح�صرت 

�لتي عملت  م��ن م��رة وم��ن �لأم���ور 

عليها وجود �أكر من مطعم ومقهى 

بحيث  متعددة  �أ�صعار  ومب�صتويات 

يرتك للطالب حرية �لختيار.

خارج اجلامعة 

عملت  ب��ال��دك��ت��ور�ه  ع��ودت��ي  بعد 

م�����ص��ت�����ص��اًر� يف �أرب���ع���ة ت���ع���د�د�ت 

لرئي�س  نائباً  عملت  حيث  �صكانية، 

�لعام  للتعد�د  �لإع��الم��ي��ة  �للجنة 

1409ه�،  ع��ام  و�مل�صاكن  لل�صكان 

�إد�رة  �أول  تاأ�صي�س  يف  �صاركت  كما 

لالإعالم و�لعالقات �لعامة يف 

جمل�س �ل�صورى يف عام 1414ه�، 

�صحفياً  ملًفا  وقتها  ن�صدر  وك��ن��ا 

و�أ�صدرنا كتيباً يحتوي على �ل�صرية 

�لذ�تية لأع�صاء �ملجل�س، وكان معي 

�لدكتور  مثل  �لزمالء  من  جمموعة 

عبد�لرحمن  و�لدكتور  �ملهنا  حممد 

�ل�صغري و�لدكتور نا�صر �خلرعان.

قلمي الثمني

��صتعار  �لعزيزين  �لأ�صدقاء  �أحد 

ثم  �لأور�ق،  بع�س  ليوقع  قلماً  مني 

و�صعه يف جيبه، و�أحرجت من طلب 

ثمني  �لقلم  �أن  رغ��م  يل،  يعيده  �أن 

جد� من �لناحيتني �ملادية و�ملعنوية، 

�ل�صعر، وقبل ذلك  �إنه مرتفع  حيث 

من �لناحية �ملعنوية حيث كان هدية 

مبنا�صبة  �لعزيزة  زوجتي  من  غالية 

�ل���دك���ت���ور�ه، وبعد  ح�����ص��ويل ع��ل��ى 

ب�صديقي  فوجئت  �لأ�صبوع  ح��و�يل 

و�صارًحا  �عتذ�ره  مبدًيا  �لقلم  يعيد 

هذ�  قيمة  ي��ع��رف  يكن  مل  �أن���ه  يل 

�لقلم �ملادية.

مكتبي  على  �أتركه  »كنت  وق��ال: 

كل  �هتمام ويف  دون  م��رة  �أك��ر من 

مرة ينبهني �ل�صكرتري �إىل �أنه و�صعه 

�أو  فقد�نه  من  خوًفا  �آمن  مكان  يف 

�هتمام  من  �أتعجب  وكنت  �صرقته، 

�لقلم،  �ل�صكرتري على هذ�  وحر�س 

و�أن��ه  �مل��ادي��ة  قيمته  يل  �صرح  حتى 

غاٍل جد�ً، مما دفعني لإعادته �إليك 

ولعل  و�ع���ت���ذ�ري«.  �أ�صفي  و�إب����د�ء 

�صديقي يعلم �لآن قيمته �لأهم وهي 

�ملعنوية.

اقتراح سابق ألوانه
�لأ�صبوع؛  نهاية  عطلة  عن  �حلديث  مبنا�صبة 

ز�ويتي  يف  1418ه�  ع��ام  مقالً  كتبت  قد  كنت 

تن�صر  كانت  �لتي  معدودة«،  »كلمات  �لأ�صبوعية 

يف جريدة �جلزيرة على مدى ثمانية ع�صر عاماً، 

وطالبت �جلهات �مل�صوؤولة يف تلك �ملقالة بتغيري 

يومي عطلة نهاية �لأ�صبوع �إىل �جلمعة و�ل�صبت 

بدلً من �خلمي�س و�جلمعة، وقد تناولت بعد ذلك 

بحو�يل �أ�صبوع جملة �ليمامة هذ� �ملقال و�لفكرة 

�إح��دى  يف  �ل�صخرية،  م��ن  ب�صيء  فيه  �ل����و�ردة 

تنفيذ  مت  و�ليوم  �ل�صاخرة،  �لأ�صبوعية  زو�ياها 

هذه �لفكرة بتوجيه ملكي كرمي.

طالب بتعديل �لعطلة �لأ�سبوعية �إىل »�جلمعة و�ل�سبت« قبل �أكرث من 20 عامًا

�لتحقت بكلية �ل�سيدلة يف �لبد�ية ثم حولت لق�سم �لإعالم �سمن �أول دفعة تلتحق بالق�سم

مدير �جلامعة د. �لعمر ز�رنا �أيام �لبتعاث يف �أمريكا وكان حينها طالًبا يف �ملرحلة �ملتو�سطة

�أثناء �بتعاثي كنت �أن�رش يف ر�سالة �جلامعة وغطيت �لنتخابات �لأمريكية ل�سالح �سحيفة �لريا�ض

يف فرتة �إ�رش�يف على ر�سالة �جلامعة �ساهمت يف تدريب وتعيني عدد

 من خريجي ق�سم �لإعالم

لإلعالم  »الصيدلة«  من  التحويل  األحمد:  د. 
وتاريخي في حياتي  كبرى  نقطة تحول  كان 
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كتب: نايف القحطاين

اأبحاث لقاحات الأمرا�ض املعدية حما�ضره بعنوان »وعيك  نظم كر�ضي 

دليل وقايتك« بالثانوية الواحد والثمانني، وذلك يوم الأحد املا�ضي بح�ضور 

بفريو�ض  تعريف  حما�ضره  على  الفعالية  ا�ضتملت  طالبة.   300 من  اأكرث 

كورونا اجلديد وكيف نقي اأنف�ضنا من الإ�ضابة باملر�ض والأعرا�ض وكيفية 

العالج، ثم مت عر�ض فيديو عن كيفية غ�ضيل الأيدي بالطريقة ال�ضحيحة 

وطرح م�ضابقات للطالبات عن مو�ضوع املحا�ضرة ومت الرد على ا�ضتف�ضارات 

الطالبات واملعلمات.

نافذة
نافذة

altayash@ksu.edu.sa

اإلعالم التنموي المتناثر

د. فهد بن عبداهلل الطياش

ت�ضكر اجلمعية ال�ضعودية لالإعالم والت�ضال على تخ�ضي�ض مو�ضوع 

الإعالم والتنمية يف �ضوء روؤيتنا الوطنية - 2030. هذا مو�ضوع قدمي 

ومتجدد وفًقا لزوايا الروؤية. 

الأمريكي  علينا  خرج  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  ما  حقبة  ففي 

التقليدي  التنموية واملتمثلة يف جتاوز املجتمع  دانيال لرينر بنظريته 

نابع  وهو منوذج  الأمريكي حتديًدا،  ال�ضناعي  املجتمع  بركب  للحاق 

من درا�ضته لبع�ض جمتمعات ال�ضرق الأو�ضط، ومنوذج لأبحاث مكتب 

الأبحاث الجتماعية التطبيقية. 

و�ضقطنا يف  بتحقيقه  حلمنا  غربي  وهو منوذج  ذلك احلني  ومنذ 

وهم الفوز ب�ضباقه، وقدم الياباين ياجني ما�ضودا يف �ضبعينات القرن 

اآخر  يف  ونحن  الغربي  النموذج  ذاك  لتبني  متوازًنا  منوذًجا  املا�ضي 

ال�ضباق ون�ضرع اخلطى يف �ضباق التنمية الرقمية طاملا اأن ال�ضباق للتو 

والنماذج وحققنا  الأفكار  �ضباق  بداأ. ومن ذاك احلني ونحن يف  قد 

املرة  هذه  التنمية  �ضباق  ندخل  نحن  ولكن  الكثري،  اهلل  من  بف�ضل 

بروؤية وطنية طموحة يقودها ويل العهد الأمري حممد بن �ضلمان، روؤية 

تتطلب منا جمع جتارب وروؤى التنمية والتي تبعرثث وفق مناذج عالية 

اأحد خطوات  املوؤمتر  اأن هذا  واأعتقد  الوطني.  لت�ضبح حتت املجهر 

درا�ضة جتاربنا يف حتقيق الروؤية، واملهم من هذا كله اأن يكون لدينا 

اأن  فكفى  التطبيقية،  الجتماعية  الأبحاث  تعمل  علمية  موؤ�ض�ضات 

نعترب هذه الأبحاث التي تهم الإن�ضان واملجتمع جمرد تنظري اأكادميي.

صوت الصورة

يف انتظار ال�صيانة!!

»وعيك دليل وقايتك« لطالبات الثانوي

البعثة األثرية لكلية السياحة واآلثار تبدأ جولتها 
في العال

د. الجريوي يدشن الملتقى الثاني  لطالب وطالبات 
المرحلة الثانوية

تعرفوا على اأنظمة الدرا�شة يف عمادة الأوىل امل�شرتكة

�ضعود  امللك  بجامعة  التمري�ض  كلية  نظمت  �ضند،  جمعية  مع  بالتعاون 

ممثلة بوحدة العالقات املجتمعية دورة تدريبية لأمهات الأطفال امل�ضابني 

عبداهلل  امللك  مب�ضت�ضفى  والتفاوؤل«  الإيجابية  »ق��وة  بعنوان  بال�ضرطان 

التخ�ض�ضي لالأطفال باحلر�ض الوطني، موؤخراً، قدمتها د. علياء الغامدي 

ع�ضو هيئة التدري�ض بكلية التمري�ض وهدفت اإىل م�ضاعدة الأمهات على 

تغيري الأحا�ضي�ض والأفكار ال�ضلبية اإىل اأفكار اإيجابية وتعلم ال�ضرتاتيجيات 

والتمارين امل�ضاعدة على رفع م�ضتوى الإيجابية وتعلم كيفية �ضناعة ال�ضعادة 

وكيلة  الع�ضيمي  دليل  الدكتورة  وذكرت  التفاوؤل.  م�ضتوى  ورفع  الداخلية 

ق�ضم التمري�ض الباطني اجلراحي اأن هذه الدورة تاأتي حتقيقا لدور الكلية 

وا�ضت�ضعاًرا لأهمية امل�ضوؤولية الجتماعية ون�ضر املعرفة لدى كافة �ضرائح 

بنت حممد  مي  د.  الكلية  لعميد  �ضكرها  الع�ضيمي  د.  وقدمت  املجتمع، 

الرا�ضد على الدعم الذي تلقاه الوحدة لأداء مهامها.

ا����ض���ت���م���راراً لأع���م���ال 

بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  التطوير 

وتطوير  ال�ضتدامة  اإدارة 

الإدارة  اأنهت  البيئة، فقد 

موؤخراً اأعمال تطوير دوار 

امتداد  على  »العمارية« 

 »5« رق��م  البوابة  مدخل 

بجوار مركز الوثائق.

واأو�������ض������ح امل��ه��ن��د���ض 

البيئة بوكالة اجلامعة  اإدارة ال�ضتدامة وتطوير  عبداهلل القحطاين مدير 

للم�ضاريع اأن الإدارة قامت بتطوير دوار »العمارية« يف اإطار خططها لتح�ضني 

م�ضتوى املزروعات والري باملدينة اجلامعية، واإعطاء مظهر جمايل للطرق 

وامليادين، م�ضيداً بدعم وتوجيهات وكيل اجلامعة للم�ضاريع والتي كان لها 

الأثر الإيجابي يف الرتقاء بجودة اخلدمات التي تقدمها الإدارة.

دورة تدريبية ألمهات األطفال 
المصابين بالسرطان

االنتهاء من تطوير دوار »مدخل 
البوابة رقم 5«

نظمتها كلية التمري�ض وجمعية »�شند«

لطالب  الأث��ري��ة  البعثة  انطلقت 

�ضعود  امل��ل��ك  بجامعة  الث���ار  ق�ضم 

وبرنامج الزيارة لطالب ق�ضم الآثار 

امل�ضتوى الثامن اإىل موقعي »احلجر 

- مدائن �ضالح« بالتعاون مع الهيئة 

امللكية مبحافظة العال �ضمن �ضل�ضلة 

للمواقع  املتوا�ضلة  ال��زي��ارات  م��ن 

التابعة  العال  حمافظة  يف  الأث��ري��ة 

ملنطقة املدينة املنورة، وذلك لتعريف 

العربية  اململكة  اآث��ار  على  الطالب 

تاريخ  من  به  تتميز  وم��ا  ال�ضعودية 

وح�ضارة. 

الط��الع  ال��زي��ارة  ه��ذه  و�ضملت 

على عدد من املناطق الأثرية منها: 

الديوان واخلزانات املائية جبل اإثلب، 

جبل البنات ويتكون من جمموعة من 

املقابر وجبل الفريد، قبل اأن تختتم 

�ضكة  موقع حمطة  ب��زي��ارة  اجل��ول��ة 

احلديد احلجاز مبنطقة احلجر.

الأوىل  ال�ضنة  د�ضن عميد عمادة 

امل�����ض��رتك��ة ال���دك���ت���ور ع��ب��دامل��ج��ي��د 

امللتقى  امل��ا���ض��ي  الأح���د  اجل��ري��وي 

وطالبات  ال��ث��اين  لطالب  ال�ضنوي 

امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة ل��ه��ذا ال��ع��ام يف 

ن�ضخته الثانية والذي تنظمه جامعة 

امللك �ضعود ممثلة يف عمادة ال�ضنة 

الأوىل امل�ضرتكة.

واأك�����د اجل���ري���وي يف ك��ل��م��ت��ه يف 

امللك  ج��ام��ع��ة  اأن  امللتقى  اف��ت��ت��اح 

على  بالعمادة حتر�ض  �ضعود ممثلة 

مع  والتكامل  ال��ت��ع��اون  ج�ضور  م��د 

م�ضرًيا  التعليم،  ق��ط��اع��ات  جميع 

اإىل اأن هذا امللتقى يرتجم لل�ضراكة 

قطاعات  بني  والتكامل  احلقيقية 

خدمًة  واجل��ام��ع��ات  التعليم  وزارة 

للطالب والطالبات.

امللتقى  اأان  اجل��ري��وي  واأو���ض��ح 

ال���ط���الب  ت���ع���ري���ف  اإىل   ي���ه���دف 

عام  ب�ضكل  وال��ط��ال��ب��ات  باجلامعة 

واأنظمتها  خا�ض  ب�ضكل  وال��ع��م��ادة 

ول��وائ��ح��ه��ا واأق�����ض��ام��ه��ا ووح��دات��ه��ا، 

التي  الدرا�ضية  امل��ق��ررات  وك��ذل��ك 

ال�ضنة  يف  الطلبة  يدر�ضها  �ضوف 

الأوىل امل�ضرتكة، كما يتعرف الطلبة 

كافة  يف  العلمية  التخ�ض�ضات  على 

اأن  اجلريوي  وبني  اجلامعة.  كليات 

امللتقى ا�ضتمر خم�ضة اأّيام من الأحد 

العمادة  وا�ضتقبلت  اخلمي�ض  اإىل 

خالله 600 طالب وطالبة يومياً من 

جميع مدار�ض الريا�ض.

من جهته قال امل�ضرف على ق�ضم 

بتعليم  واملهني  التعيلمي  الإر���ض��اد 

اأن  املقيطيب  علي  الدكتور  الريا�ض 

للطالب  اأو���ض��ع  اأف��ق��اً  يفتح  امللتقى 

مبا ي�ضاعدهم يف اختيار التخ�ض�ض 

اجلامعي. و قال  وكيل العمادة ل�ضوؤون 

ع��ل��ى  امللتقى  وامل�����ض��رف  ال��ط��الب 

الزيارة  اإن  العنزي  خملد   الدكتور 

يف اليوم الواحد ت�ضتمر قرابة ثالث 

اإىل  الطالب  فيها  وي�ضتمع  �ضاعة 

�ضرح ع��ن اأق�����ض��ام ال��ع��م��ادة وامل��واد 

الدرا�ضية وطرق التدري�ض.

اأخ����رى ق��ام��ت وكيلة  م��ن ج��ه��ة 

الدكتور  الطالبات  ل�ضوؤون  اجلامعة 

امللتقى يف  ب��زي��ارة  �ضيف  ب��ن  غ��ادة 

واطلعت  علي�ضة  الطالبات يف  ق�ضم 

على �ضري الفعاليات وقالت يف كلمة 

لها اإن عمادة ال�ضنة الأوىل امل�ضرتكة 

ومتيزها،  بعطائها  تبهرنا  ما  دائما 

جلميع  وتقديرها  �ضكرها  مقدمة 

فرق العمل يف العمادة على جهودهم 

املتميزة لإجناح امللتقى.

ف��ي��م��ا اأ�����ض����ارت وك��ل��ي��ة ع��م��ادة 

الدكتورة  امل�ضرتكة  الأوىل  ال�ضنة 

ب��رن��ام��ج  اأن  ال��ط��ال���ض��ي  ح�����ض��ة 

تفاعلياً  ل��ق��اء  ت�ضمن  ال��ط��ال��ب��ات 

اللغة  م��ه��ارات  ق�ضم  من�ضوبات  مع 

�ضلط  م�ضغراً  الإجنليزية، ومعر�ضاً 

ال�ضوء على جميع وحدات العمادة، 

اأرجاء  جميع  على  بالإ�ضافة جلولة 

العمادة.


